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Spis treściDrodzy Czytelnicy!

Podobno mamy już astronomiczną wiosnę. Piszę po-
dobno, bo za oknami śnieg, wichura, pogoda taka, 
że jak mówią stare porzekadła „ani psa nie wygo-

nić”. Co prawda takie powiedzenia powstawały, gdy pies 
był nie tylko przyjacielem człowieka, ale jeszcze dla niego 
ciężko pracował. Dzisiaj niestety wielu właścicieli psów 
zapomina o tym i traktuje te zwierzęta jak plastikową za-
bawkę – jak się znudzi to się ją wyrzuci. A to jest przecież 
żywe i bardzo do nas przywiązane stworzenie. Każdy kto 

miał okazję być na terenie naszego schroniska dla bezdomnych zwierząt, na pewno długo 
miał przed oczami te zawiedzione i smutne oczy psów, które nie miały szczęścia i nie zna-
lazły nowego domu. Nawet najlepsze schronisko, jest tylko przechowalnią dla zwierząt, 
które zamknięte w klatkach, kończą tam swój żywot. A przecież jeszcze nie tak dawno, 
były traktowane jak członek jakiejś tam rodziny. Niestety nasze prawo nie narzuca w spo-
sób restrykcyjny, obowiązku takiego znakowania psów, aby jego właściciel nie mógł się 
go pozbyć, jak starej zużytej rzeczy. Tak jest w wielu państwach na świecie Możliwe, 
że i u nas kiedyś uda się wprowadzić takie rozwiązania. Być może ktoś czytając te sło-
wa jest zdziwiony, dlaczego właśnie teraz, powracam do problemu bezpańskich psów.	
No cóż, ten problem niestety nie niknie, a jego skalę można zmniejszyć nie dopuszczając 
do niekontrolowanego rozmnażania się naszych psów. Jednocześnie, zachęcam te rodzi-
ny, które chciałyby mieć w domu psa, aby odwiedzić nasze schronisko na Jamrozowiźnie. 
Być może czeka tam na was pies, który za przygarnięcie go pod wasz dach, odpłaci wam 
bezgranicznym oddaniem i miłością.

Szanowni Państwo! 
 Nadchodzą Święta Wielkiej Nocy, święta które w naszej kulturze chrześcijańskiej 
symbolizują zwycięstwo dobra nad złem, a świeckie atrybuty tych świąt, jak chociaż-
by wszechobecne w potrawach świątecznych jajko, zapowiadają budzące się nowe ży-
cie. Nadchodzi czas radości dla wszystkich, którzy w pogoni codziennego życia potrafią 
uśmiechnąć się na widok pierwszych zielonych listków, potrafią się zatrzymać i posłuchać 
śpiewu ptaków. To przyroda sama, chce nas naładować pozytywnie, a my nie brońmy się 
przed tym. Tego właśnie, tej spokojnej i cichej radości z życia codziennego, życzę miesz-
kańcom naszej gminy, wraz z życzeniami zdrowych, spokojnych, rodzinnych i wesołych 
Świąt Wielkiej Nocy. 

Szanowni Państwo mieszkańcy Gminy Kłomnice z okazji zbliżających się Świat Wiel-
kanocnych w imieniu własnym i radnych gminy życzę Wam aby ten wspaniały świą-

teczny czas wypełniła radość i spokój. Mam nadzieję, że w każdym domu nie zabraknie 
rodzinnego ciepła i życzliwości a wzajemne zrozumienie i wyrozumiałość jeszcze bardziej 
umocni Waszą miłość i wiarę. Czas świąt to również zasłużony odpoczynek od codziennej 
ciężkiej pracy a służąca temu zaduma i wyciszenie wzmacnia siły na kolejny okres. 
 Życzę aby nie zabrakło w Waszych domach tradycji wielkanocnego jajka i mokrego 
dyngusa a doskonałej zabawie dopisało niezbędne zdrowie.

Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil na Święta Wielkanocne, serdecznych 
spotkań rodzinnych przy świątecznym, suto zastawionym stole, przyjaznych roz-

mów ,miłych gestów i wszelkiej pomyślności życzy
 Redakcja Gazety Kłomnickiej

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych artykułów
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Każdy z nas ma swoją histo-
rię. W dzieje naszego życia 
wpisanych jest wielu ludzi. 

Każdy poznany człowiek pozostawia 
w nas cząstkę siebie, wzbogacamy 
się wzajemnie. Nie ma wychowania 
bez autorytetu, a ideały są potrzebne 
do realizacji planów i marzeń. Ta-
kim bogactwem dla nas, nauczycieli 
i uczniów Zespołu Szkół w Konarach, 
jest nasz Patron – Jan Paweł II. 
 Kim był człowiek, którego słowa 
i czyny miały wpływ na losy Rzeczpo-
spolitej, Europy i całego świata, przy-
czyniły się do zniesienia wielu barier 
dzielących narody i religie, krzepiły 
serca i poruszały sumienia? Przypo-
mnijmy historię życia Patrona naszej 
szkoły…Zapraszamy na chwilę reflek-
sji…
 Karol Wojtyła urodził się 18 maja 
1920 r. w Wadowicach. Życie Jego 
pełne było nieszczęść, wśród których 
dominowała śmierć najbliższych. 
W dziewiątym roku życia zmarła mat-
ka. Karola. Śmierć ukochanej osoby 
sprawiła, że chłopiec zamknął się w so-
bie, a Jego ucieczką i pocieszeniem sta-
ły się książki i modlitwa. Po ukończe-
niu gimnazjum wraz z ojcem wyjechał 
do Krakowa, gdzie rozpoczął studia. 

Patrząc na tatę, Karol uczył się, jak 
wiele trzeba od siebie wymagać i przy-
kładać się do spełniania własnych 
obowiązków. Wojna, upadek państwa 
polskiego w 1939 r. oraz śmierć ojca 
to kolejne trudne chwile w życiu Ka-
rola. Od tych tragicznych wydarzeń 
zaczął nieustannie rozważać niezgłę-
bioną, bezkresną mądrość Boga, który 
daje i odbiera, który każdemu bez jego 
woli i wiedzy wyznacza własny los. 
 Po zakończeniu wojny Karol Woj-
tyła wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Krakowie. Dnia 1 listopada 
1946 r. został wyświęcony na księdza. 
Praca z wiernymi wypełniała całe Jego 
życie. Wycieczki w towarzystwie mło-
dzieży nie były jedynie wypoczynkiem, 
ale ciągłą wędrówką do Boga. Młodzi 
ludzie zawsze byli dla Niego nadzieją, 
byli „żyzną glebą, na której wyrasta za-
siane przez siewcę ziarno”. W 1958 r. 
został mianowany na biskupa, w 1964 
r. był już arcybiskupem krakowskim. 
W maju 1967 r. papież Paweł VI nadał 
Karolowi Wojtyle godność kardynal-
ską. 
 Trzydzieści jeden lat temu 
we wszystkich kościołach zabrzmiały 
dzwony ogłaszające wybór następcy 
Świętego Piotra. Ku wielkiej radości 

Polaków, 16 października 1978 
r. spełniła się zapowiedź Ju-
liusza Słowackiego o słowiań-
skim papieżu. Bóg pozwolił, 
by Karol Wojtyła pełnił swoją 
posługę wytrwale, z radością 
i miłością prawie 27 lat. Swój 
pontyfikat Jan Paweł II polecił 
Maryi, niejednokrotnie powta-
rzając słowa: „Totus Tuus”, 
czyli „Cały Twój”. Nasz Papież 
przez swój pontyfikat zmienił 
oblicze świata, był wielką, nie-
zwykłą osobowością. Kształto-
wał nasze charaktery, wpływał 
na losy ludzi, był nam tak bar-
dzo bliski. Żartował i płakał, 
modlił się i uśmiechał. Pouczał 
i wybaczał, kochał i w milcze-
niu cierpiał.
 Z biografią naszego Patro-
na jako wzorem postawy pa-

triotycznej, uczniowie zapoznają się 
podczas zajęć edukacyjnych, przy-
gotowując się do konkursów, biorąc 
udział w uroczystościach. Poznając 
życie papieża, uczniowie kształtują 
w sobie wrażliwość na drugiego czło-
wieka, miłość do rodziców, Ojczyzny, 
przyrody. Bogactwo Jego nauki, a tak-
że doświadczeń życiowych sprawia, 
że w treściach tych znajduje się wiele 
gotowych, a przy tym wciąż aktualnych 
podpowiedzi, jak godnie sprostać wy-
maganiom stawianym przez współcze-
sny świat. W naszej szkole opracowa-
no Dekalog Ucznia, zawierający myśli 
papieża. Jest on dla nas wszystkich 
cennym drogowskazem. Nasi wycho-
wankowie są dumni ze swojej Małej 
Ojczyzny, co wyrażają słowa ułożonej 
przez nich piosenki: 
„W naszej szkole Dzień Patrona świę-
tujemy, 
Dbać o pamięć Jana Pawła ślubujemy, 
Gdzie nad Warty brzegiem dźwięcznie 
śpiewa ptak, 
A Pacierzów i Konary nucą tak: 
To konarskie okolice, 
Tu mieszkamy w gminie Kłomnice, 
My w modlitwach za Ciebie trwamy, 
O Nasz Ojcze ukochany!”
 Zadaniem naszym  – wychowawców 
jest ukazanie osoby Jana Pawła II jako 
autorytetu wyznaczającego kierunek 
rozwoju ucznia, opartego na trwałych 
wartościach ogólnoludzkich i chrze-
ścijańskich. Mottem szkoły stała się 
myśl, którą wyeksponowaliśmy w ką-
ciku Patrona: „Czyny mówią głośniej 
niż słowa”. Jednak ważne jest nie to, 
że teraz korytarz naszej szkoły zdobi 
portret i tablica pamiątkowa, ale to, 
że każdego dnia, przechodząc obok 
nich, zastanawiamy się, co te słowa 
oznaczają. Zapewne uczniowie wie-
le razy będą składać sobie obietnice, 
że od jutra staną się lepszymi i wiele 
razy ją złamią. Jednakże ważne jest to, 
że podejmą próbę i kiedyś w końcu uda 
się zrealizować to postanowienie. 
 Mamy nadzieję, że ziarno prawdy 
głoszone przez Jana Pawła II, a zasia-
ne przez nas, nauczycieli w sercach 
i myślach wychowanków, przyniesie 

… A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa …” 

Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II
Walentyna Wilk, Aldona Chrząstek 
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plon, będzie wezwaniem do wcielania 
tych treści i stanie się inspiracją do dal-
szych, osobistych poszukiwań celu, 
sensu życia i szczęścia. 
 Efekty naszych działań wyrażają 
wypowiedzi uczniów: 
„Jestem szczęśliwy, że Patronem mo-
jej szkoły jest tak wielki i znany Polak. 
Mimo, iż Go nie znałem, czuję, jakby 
był bliską mi osobą. Bardzo chciałbym, 
aby Jego nauki towarzyszyły mi przez 
cały czas i żebym nigdy nie zapomniał, 
co jest najważniejsze w życiu”

(Adrian Abresz, kl.I gimnazjum). 

„Idąc do szkoły, bojąc się sprawdzia-
nu, patrzę na obraz Jana Pawła II 
i czuję, jak ta wielka osoba uśmiecha 

się do mnie i mówi: Nie bój się, je-
steś przecież mądra i dasz radę! Wte-
dy z uśmiechem na twarzy wchodzę 
do klasy” 

(Katarzyna Dróżdż. kl. VI)

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie ju-
tro – te słowa Ojca Świętego nauczyły 
mnie, że już teraz wylewamy funda-
menty pod swoją przyszłość. Już teraz 
muszę wyznaczyć sobie jakiś cel w ży-
ciu, żeby wiedzieć, do czego mam dą-
żyć i abym mogła poświęcić przyszłość 
na realizację tych planów” 

(Magdalena Łągiewka, absolwentka 
ZS w Konarach)

 Cztery lata temu, 2 kwietnia 2005 r. 

o godzinie 21.37 odszedł od nas papież, 
Jan Paweł II. Cały świat zatrzymał się, 
w smutku i skupieniu przeżywał śmierć 
Karola Wojtyły. 
 Dziś, kiedy mija kolejna rocznica 
śmierci papieża Polaka, której towa-
rzyszy motto „Miłość Wam wszyst-
ko wyjaśni”, przypominamy sobie 
Jego postać, głos, uśmiech, ale przede 
wszystkim słowa, które kierował do lu-
dzi na całym świecie. Było w nich coś, 
co w szczególny sposób poruszało, za-
skakiwało i wskazywało życiową dro-
gę. Nauczanie Jana Pawła II nabiera 
szczególnego wymiaru w chwili, kie-
dy świat modli się o Jego beatyfikację 
i kanonizację. 
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Wykonanie budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

        plan  wykonanie    %
- Dochody  27 894 763,64  28 358 742,04  101,7
- Wydatki  30 502 914,64  29 331 064,52  96,2

Wynik budżetu za 2008 rok jest ujemny 
        – niedobór wynosi 972 322,48 zł

Wielkość i struktura osiągniętych dochodów przedstawia się 
następująco:
1. Dochody własne 11 252 255,84 co stanowi 39,7 % docho-
dów ogółem
w tym:  
- wpływ za wodę          645 179,46
- wpływ z oczyszczalni ścieków     234 556,90
- udziały ludności w budowie wodociągów i kanalizacji   
               72 280,00
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste
               6 315,40
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
               154 909,05
- podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany w for-
mie karty podatkowej         15 627,86
- podatek rolny          734 953,57
- podatek leśny          50 787,20
- podatek od nieruchomości      2 606 800,00
- podatek od środków transportu     142 045,40
- podatek od spadków i darowizn     44 903,07
- otrzymane darowizny od osób fizycznych i Izby Rolniczej	
 na likwidację skutków „trąby powietrznej” 5 102,50
- podatek od czynności cywilno – prawnych 219 751,03
- wpływy z tytułu kar umownych     73 239,29
- wpływy z opłaty adiacenckiej     83 010,81
- wpływy z opłaty targowej      48 147,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za wpis do działalności 
gospodarczej, opłata produktowa i eksploatacyjna

Wykonanie budżetu za 2008 rok
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              16 360,40
- odsetki od podatków i opłat     21 138,70
- odsetki bankowe        46 246,82
- pozostałe odsetki        9 973,15
- wpływy z opłaty skarbowej     42 692,00
- wpływy z usług (RUP)      75 195,43
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
              5 280 162,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
              9 018,71
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych              187 471,87
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 
              111 798,10
- pozostałe dochody własne (zwrot VAT inwestycji wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych zakończonych, zwroty z PUP 
z tytułu zatrudniania pracowników interwencyjnych, za re-
alizację dochodów zleconych, prowizje dla płatników z ty-
tułu ZUS i US, wpłaty komorników  z tytułu świadczeń ali-
mentacyjnych, usługi opiekuńcze)    314 590,12

2. Środki na dofinansowanie inwestycji 334 591,42 zł 
co stanowi 1,2 % dochodów ogółem w tym z:
- funduszy ceowych         224 000,00
- budżetu samorządu wojewódzkiego  20 000,00
- innych źródeł         90 591,42

3. Dotacje celowe 4 077 095,73 co stanowi 14,4 % docho-
dów ogółem w tym:
- na zadania zlecone administracji rządowej 3 416 375,44
- na zadania bieżące        563 466,24
- na zadania realizowane na podstawie porozumień
              18 740,00
- z funduszy celowych na zadania bieżące  23 514,05
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 
(trąba powietrzna)         55 000,00

4. Subwencja ogólna 12 633 948,00 co stanowi 44,6 % do-
chodów ogółem w tym: 
- część oświatowa         8 918 761,00
- część wyrównawcza       3 715 187,00

5. Środki na realizację projektu „Kapitał Ludzki”
              60 851,05
w tym:
- funduszy unijnych        57 791,50
- budżetu państwa        3 059,55

Wielkość i struktura wydatków przedstawiają się następu-
jąco:
1. Wydatki inwestycyjne       6 298 781,09
2. Wydatki bieżące        23 032 283,43
w tym:

– wynagrodzenia osobowe    
        8 680 862,74
z czego wynagrodzenia działu oświa-
ty       6 674 647,45
– wynagrodzenia dodatkowe („13”)  
        584 429,90
– pochodne wynagrodzeń     
        1 741 286,91
– dotacje    1 493 211,46
– wydatki na obsługę długu (odsetki 
w okresie spłaty kredytów i pożyczek) 
        277 714,71
– pozostałe wydatki bieżące
        10 254 777,71

Stan zadłużenia z tytułu zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek na dzień 
31.12.2008r. wynosi  5 829 724,00 zł

W analizowanym okresie spłacono po-
życzki i kredyty w kwocie 
       1 383 050,00 zł

 Zaciągnięte w analizowanym okresie 
kredyty w kwocie 2 800 000,00 doty-
czyły:
– modernizacji dróg w miejscowo-
ści Kłomnice ul. Strażacka, Targowa 
i Sądowa     1 000 000,00
– modernizacji dróg gminnych 
na terenie Gminy  1 800 000,00
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W dniu 26.03.2009 roku od-
była się Sesja Rady Gminy 
Kłomnice. Główna tematy-

ka tej sesji była powiązana z uchwałą 
w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny na 2009 rok. Zmiany te nastąpiły 
w związku z: 
- pismem Ministra Finansów w spra-
wie zmniejszenia subwencji oświato-
wej o kwotę 139203,-zł
- pismem ŚUW Wydział Finansów 
Budżetu w sprawie zwiększenia dota-
cji celowej na dofinansowanie pomo-
cy materialnej dla uczniów o kwotę 
35639,-zł
- nieuzyskaniem dofinansowania na re-
alizację wniosków złożonych do Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na zadania:
1 Rozbudowa szkoły w miejscowości 
Rzerzęczyce,
2 Budowa basenu w miejscowości 
Kłomnice,
3 Przebudowa dróg w miejscowości 
Konary,
- likwidacją gospodarstwa pomocni-
czego pn. Biuro Obsługi Oświaty przy 

Szkole Podstawowej w Kłomnicach 
i utworzeniem jednostki budżetowej 
pn. Zespół Ekonomiczno-Administra-
cyjny Szkół w Gminie Kłomnice
- pismem z Powiatu Częstochowskiego 
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej 
- księgowym zakończeniem roku 2008 
i sporządzeniem bilansu z wykonania 
budżetu.
 W związku z tą uchwałą zmienił 
się Wieloletni Program Inwestycyjny, 
który realizuje Urząd Gminy Kłomni-
ce. Wycofano zadanie pn. budowa ba-
senu, a zadania pn. rozbudowa Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Rzerzę-
czycach oraz poprawa stanu sieci dróg 
gminnych, przebudowa ulic: Bartkow-
skiej, Głównej Ogrodowej w miejsco-
wości Konary będą realizowane z fun-
duszy własnych i kredytu.
 W formie uchwały Rada Gminy 
zezwoliła na udzielenie pomocy finan-
sowej dla Powiatu Częstochowskiego 
w formie dotacji celowej w kwocie 
1000000,-zł z przeznaczeniem na prze-
budowę dróg powiatowych Nr 1031S 

od DK-91 Zberezka- Zawada i Nr1032 
Zawada- Konary-Pacierzów.
 Następne działanie to zaciągnięcie 
pożyczki w kwocie 64500,-zł z prze-
znaczeniem na sfinansowanie kosztów 
demontażu, transportu, unieszkodli-
wienia odpadów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych od mieszkań-
ców Gminy Kłomnice.
 Rada zatwierdziła kolejny plan 
uchwałą, to Plan Odnowy Miejscowo-
ści Chorzenice na lata 2009-2013. 
 Kolejna uchwała to przystąpienie 
w latach 2009-2010 do realizacji za-
dania pn.,, Budowa świetlicy środo-
wiskowej wraz z zapleczem i garażem 
dwustanowiskowym dla OSP w Zdro-
wej’’ w ramach działania,, Odnowa 
i rozwój wsi’’ objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
	 Z dniem 31.03.2009 roku Rada od-
wołała p. Eugenię Woch ze stanowiska 
Skarbnika Gminy Kłomnice, a powoła-
ła na to stanowisko p. Halinę Paruzel – 
Tkacz z dniem 01.04.2009 roku na wnio-
sek p.Wójta Adama Zająca.
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AKTUALNOŚCI Z PRAC RADY GMINY
Małgorzata Śliwakowska

W dniu 28 lutego 2009 roku 
w Częstochowskiej Filhar-
monii w licznym gronie za-

proszonych gości   starosta Andrzej 
Kwapisz przedstawił wyniki ósmej 
edycji konkursu Statuetek Starosty 
Częstochowskiego z dziedziny „Za 
zasługi dla powiatu – 2008 r.”. 
 Przesłaniem wręczonych Statuetek 
było uhonorowanie tegorocznych nomi-
nowanych kandydatów, którzy w szcze-
gólny sposób swoją pracą, talentem 
oraz osiagnięciami jak również posta-
wą społeczną i moralną przyczynili się 
do kreowania pozytywnego wizerunku 
powiatu nie tylko w kraju ale również 
za granicą. Podobnie jak w latach po-
przednich, statuetki otrzymało siedmio-
ro laureatów – osoby, firmy oraz zespoły 

wyróżniające się w pracy z dziedzin kul-
tury, oświaty, sportu i turystyki, samo-
rządności, zdrowia i opieki społecznej 
oraz za inne osiągnięcia.  Pierwszą sta-
tuetkę w kategorii „Oświata” przyzna-
no Pani Lenie Nieśpielak – dyrektorce 
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Bogumiłku. W kategorii 
„Sport i Turystyka” nagrodę otrzymał 
dziłacz sportowy, prezes WLKS „Kmi-
cic” w Częstochowie – Pan Stanisław 
Sączek. W kategorii „Samorządność” - 
Wójt Gminy Starcza – Wiesław Szym-
czyk. Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskie-
go otrzymało statuetkę w dziedzinie 
„Przedsiebiorczość”. Z zakresu „Zdro-
wia i opieki społecznej „ statuetka przy-
padła Niepublicznemu Zakładowi Opie-

ki Zdrowotnej, Przychodni Lekarskiej 
„OPTIMA” S.C. Elżbieta Zatońska, 
Małgorzata Paczkowska z Rędzin. 
 I wreszcie w kategorii „Kultura” 
główną nagrodę zdobył nasz gminny 
Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Pło-
myczki”. Wyróżnienie to jest na pewno 
zwieńczeniem ogromnej pracy człon-
ków zespołu, oraz wszystkich osób 
zaangażowanych w jego działalność. 
Warto przypomnieć, iż we wrześniu 
br. „ Kłomnickie Płomyczki” obcho-
dzić będą 15-lecie swojej działalności. 
W tym miejscu gratulujemy Zespołowi 
znakomitego wyróżnienia w postaci 
Statuetki Starosty Częstochowskiego 
i życzymy dalszych sukcesów na arenie 
krajowej i międzynarodowej.

Przyznano Statuetki Starosty Częstochowskiego 
„Za zasługi dla powiatu 2008r.”

Adam Śliwakowski



W związku z licznymi py-
taniami mieszkańców 
w zakresie przepisów re-

gulujących kwestie związane z usu-
waniem drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości, oraz kar za usunięcie 
drzew i krzewów bez wymaganego 
zezwolenia postaram się w niniej-
szym artykule przybliżyć ważniejsze 
aspekty zawarte w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy, oraz przedstawić stawki opłat 
i kar za usunięcie drzew i krzewów 
bez wymaganego zezwolenia.
 Często właściciel posesji staje 
przed koniecznością usunięcia drzew 
lub krzewów przy przebudowie ogro-
dzenia lub przed  rozpoczęciem budo-
wy. W wielu przypadkach bywa tak, 
iż istniejące zadrzewienia usytuowane 
są tuż przy budynkach mieszkalnych 
czy gospodarczych kolidując z istnie-
jącą infrastrukturą, bądź zagrażając 
bezpieczeństwu istniejących budowli.
 Warto, więc jeszcze przed rozpo-
częciem prac ziemnych zastanowić się, 
co i gdzie sadzić, aby w przyszłości 
uniknąć kłopotów związanych z wy-
cinką i uzyskaniem zezwolenia. Trzeba 

się bowiem liczyć z odmowa takiego 
zezwolenia, w przypadku gdy komisja 
dokonująca oględzin wnioskowanych 
do usunięcia drzew  uzna, że wycin-
ka, na której bardzo nam zależy, nie 
jest konieczna. Nie zawsze też uda się 
wyciąć drzewa bez konieczności uisz-
czenia opłaty.
 Samowolne usunięcie drzew z tere-
nu nieruchomości łączy się z ogrom-
nym ryzykiem. W przypadku ustale-
nia sprawcy i stwierdzenia nielegalnej 
wycinki Wójt Gminy może nałożyć 
karę z przeznaczeniem 
na gminny fundusz 
ochrony środowiska 
w zależności od obwodu 
pnia w wysokości nawet 
kilkuset tysięcy złotych. 
Poniżej przedstawiono 
wykaz maksymalnych 
stawek opłat Obwiesz-
czenia Ministra Środo-
wiska z dnia 14 paździer-
nika 2008 r. w sprawie 
stawek opłat za usunięcie 
drzew i krzewów oraz 
kar za zniszczenie zieleni 
na rok 2009.
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ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
uprzejmie informuję, że zgodnie  z „CENNIKIEM USŁUG DORADCZYCH 

PRZEZ ŚODR W CZĘSTOCHOWIE” w 2009 r  wprowadza ODPŁATNOŚĆ ZA 
WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Lp. Wielkość obwodu 
pnia [w cm]

Stawki opłat za 1 cm
[w zł]

1 do 25 300,42

2 od 26 do 50 456,21

3 od 51 do 100 712,13

4 od 101 do 200 1 112,70

5 od 201 do 300 1 669,05

6 od 301 do 500 2 336,67

7 od 501 do 700 3 004,28

8 powyżej 700 3 894,45

Surowe kary za samowolną wycinkę drzew

Okresy lęgowe ptaków

Urząd gminy w Kłomnicach informu-
je, iż z dniem 01.04.2009 r. ze wzglę-
du na rozpoczynające się okresy lę-
gowe ptaków, wnioski na usunięcie 
drzew i krzewów rozpatrywane będą 
po zakończeniu okresu lęgowego, tj. 
od 01.08.2009 r.

Adam Śliwakowski

Ilośc działek ewidencyjnych wchodzących w skład działek 
rolnych
Należność brutto w złotych 
- od 1 do 10 działek ewidencyjnych  25,00
- za każda kolejną działkę ewidencyjną 2,00
- za wnioski ONW dodatkowo 5,00

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 22 października 2004r o jednostkach doradz-
twa rolniczego (Dz.U.,Nr251 z dnia 25 listopada 2004 r.)
2. Uchwała Nr 5/07 Rady Społecznej Doradztwa Rolni-
czego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zaopiniowania 
zmian w „CENNIKU USŁUG DORADCZYCH ŚWIAD-
CZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA 
ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE”, który został za-
twierdzony przez Wojewodę Śląskiego.
3. Zarządzenie nr 1/2008 Dyrektora Śląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z dnia 31 stycz-
nia 2008 w sprawie wprowadzenia „CENNIKA USŁUG 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚODR W CZĘSTOCHOWIE” 
po naniesienu zmian.

ZAPRZASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Bliższych informacji udzielają:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
 ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa,
 tel. (034) 377 01 00, fax. (034) 362 04 89
 http://www.czwa.odr.net.pl, e-mail: sodr@odr.net.pl 

 Przypominamy, że wnioski o przyznanie płatności skła-
dać należy do Biur Powiatowych ARiMR w terminie od 15 
marca do 15 maja br. 

Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew, za je-
den centymetr obwodu pnia mierzonego na wysoko-

ści 130 cm
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Oddział Regionalny KRUS 
w Częstochowie informu-
je, że z dniem 1 marca 2009 

r. świadczenia emerytalno – rentowe 
przyznane do dnia 28 lutego 2009 r. 
podlegają waloryzacji wskaźnikiem 
waloryzacyjnym wynikającym z usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmia-
nami) i wynoszącym 106,1 %.
Kwota najniższej emerytury pracowni-
czej i rolniczej emerytury podstawowej 
od dnia 1 marca 2009 r. wzrosła o 6,1 
% i wynosi 675 zł 10 gr miesięcznie 
(brutto).

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz art. 12 ustawy 
o rentach strukturalnych w rolnictwie, 
w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
od dnia 1 marca 2009 r. zostaną zwa-
loryzowane wszystkie emerytury i ren-
ty rolnicze, renty socjalne oraz renty 
strukturalne – wypłacane na dzień 
28.02.2009 r. Waloryzacja emerytur 
i rent rolniczych polega na przemnoże-
niu kwoty emerytury podstawowej wy-
noszącej 675 zł 10 gr przez wskaźnik 
wymiaru ustalony indywidualnie dla 
każdego świadczenia. Natomiast ren-

ty strukturalne waloryzuje się mnożąc 
kwotę emerytury podstawowej obo-
wiązującej od 1 marca 2009 r., tj. 675 
zł 10 gr przez 1,5. Od 1 marca 2009 r. 
wysokość renty socjalnej wynosi 567 zł 
08 gr. Łączna wysokość renty socjalnej 
i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 
2009 r. nie może przekroczyć kwoty 
1.350 zł 20 gr. Od tak ustalonej kwoty 
potrącona zostanie zaliczka na podatek 
dochodowy i składka na ubezpieczenia 
zdrowotne.
 Poniżej podajemy obowiązujące 
od dnia 1 marca 2009 r. wysokości 
świadczeń i dodatków do nich.

	 Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno - rentowego na dzień 01.03.2009 r. na dzień 01.03.2009 r.

1. emerytura i renta podstawowa
2. renta strukturalna
3. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek z tajnego nauczania
4.	 świadczenie pieniężne (daw. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej,
  świadczenie za pracę przymusową, nie więcej niż
5. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego
6. dodatek kompensacyjny
7. dodatek dla sieroty zupełnej
8. ryczałt energetyczny
9. dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat
10. zasiłek pogrzebowy
11. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie
  wypłaty świadczenia emerytalno –rentowego

 30 %
 70 %
 130 %

•
•
•

675 zł 10 gr
1.012 zł 65 gr
173 zł 10 gr

173 zł 10 gr
259 zł 65 gr
25 zł 97 gr
325 zł 36 gr
131 zł 41 gr

2.578 zł 26 gr
6.193 zł 10 gr

929 zł 00 gr
2.167 zł 60 gr
4.025 zł 60 gr

INFORMACJA O WALORYZACJI EMERYTUR 

I RENT ROLNYCH ORAZ RENT STRUKTURALNYCH 

I SOCJALNYCH OD DNIA 01.03.2009.

Realizując program prewencyj-
ny mający na celu poprawę 
bezpieczeństwa podległych 

obywateli i związku z nasilającymi 
się przypadkami kradzieży z włama-
niem do domów mieszkalnych oraz 
placówek handlowych i usługowych 
Komisariat Policji w Kłomnicach 
zwraca się z prośbą o umieszczenie 
wydawanym przez Was lokalnym 
biuletynie apelu do mieszkańców 
podległej gminy o stosowanie lepsze-

go zabezpieczenia posiadanego przez 
nich mienia, uczulenia sąsiadów, aby 
podczas nieobecności właściciela po-
sesji zwracali oni uwagę na jego mie-
nie. Prosimy również o każdorazowe 
powiadomienie Policji w przypadku 
t.z. kręcenia się nieznanych nam osób 
w pobliżu w/w budynków, gdzie może 
dojść do kradzieży lub włamania.
 Zwracając się z niniejszym apelem 
mamy tylko i wyłącznie na uwadze 
bezpieczeństwo naszych Obywateli. 

Im większa aktywność społeczeństwa 
w tym zakresie tym większe jest bez-
pieczeństwo Nas wszystkich.
 Komisariat Policji w Kłomnicach 
czynny jest przez całą dobę i wszel-
kie problemy i spostrzeżenia należy 
zgłaszać osobiście lub telefonicznie 
dzwoniąc pod numer 3281-007 lub 
numer alarmowy 997.

Komunikat Policji



 Komisja zaopiniowała wszystkie 
złożone oferty pozytywnie i przekaza-
ła ich listę wraz z zaproponowanymi 
kwotami dofinansowania Wójtowi.
 Dofinansowanie dla organizacji 
pozarządowych na realizację zadania 
p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej 
w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 
2009” przedstawione zostało w tabeli 
znajdującej się poniżej.
 Z powyższych kwot organizacje 
mogą finansować m.in.: zakup sprzętu 
sportowego, opłaty sędziowskie, kosz-
ty transportu, utrzymanie boisk, opłaty 
trenera, księgowej, ubezpieczenie za-
wodników, licencje zawodników, wy-
posażenie apteczek, itp.
 Każda z organizacji zobowiązana 
jest do złożenia w Urzędzie Gminy 
Kłomnice sprawozdania z realiza-
cji zadania z załączonymi fakturami 
za I półrocze do końca lipca 2009r oraz 
za II półrocze do końca grudnia 2009 
roku. 
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W ramach Programu Współ-
pracy Gminy Kłomni-
ce z Organizacjami Po-

zarządowymi w roku 2009, Wójt 
Gminy Kłomnice 2 stycznia 2009 
roku ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego 
p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycz-
nej w sołectwach gminy Kłomnice 
w roku 2009”. Celem konkursu było 
wyłonienie organizacji pozarządowych, 
które na terenie naszej gminy będą wy-
konywały zadania w dziedzinie sportu 
w roku 2009. W zakres tego działania 
wchodzą między innymi: organizacja 
turniejów sportowych, prowadzenie 
klubów sportowych, organizowanie 
czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
poprzez propagowanie różnych dyscy-
plin sportowych. Na realizację powyż-
szego zadania zostało przeznaczone 
150.000 zł.
 Termin składania ofert upływał 
w dniu 2 lutego. W powyższym ter-
minie oferty zostały złożone przez 11 
podmiotów:
1. Ludowy Klub Sportowy „METAL” 
Rzeki Wielkie,
2. Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” 
Kłomnice,
3. Wielkopolskie Stowarzyszenie Tu-
rystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 
Poznań,
4. Fundacja na rzecz dzieci i mło-
dzieży „Otwórzmy Serca Dla Dzieci” 
Rzerzęczyce,
5. Ludowy Klub Sportowy „OR-

KAN” Rzerzęczyce,
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kłomnice,
7. Klub Sportowy „WARTA ZAWA-
DA”,
8. Związek Młodzieży Wiejskiej, 
Zarząd Koła w Zawadzie,
9. Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Częstocho-
wa,
10. Uczniowski Ludowy Klub Spor-
towy „MILENIUM” przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Kłom-
nicach,
11. Uczniowski Klub Sportowy 
„SPARTAKUS” w Rzerzęczycach
 W dniu 3 lutego 2009 roku zebrała 
się Komisja Doradczo- Opiniodawcza 
ds. Współpracy z Organizacjami Po-
zarządowymi działającymi na terenie 
Gminy Kłomnice, powołana Zarzą-
dzeniem Wójta w celu oceny formal-
nej i merytorycznej złożonych ofert. 
Po sprawdzeniu ofert Komisja stwier-
dziła, że do dalszej procedury konkur-
sowej zostają dopuszczone wszystkie 
oferty, ponieważ wszystkie spełniały 
wymagania formalne. W części wła-
ściwej postępowania konkursowego 
Komisja przeanalizowała elemen-
ty wszystkich dopuszczonych ofert, 
w tym przede wszystkim:
a) merytoryczną wartość ofert,
b) kalkulację kosztów wykonania za-
dania,
c) inne informacje dotyczące realizacji 
zadania

Dotacje w dziedzinie sportu
w 2009 roku w Gminie Kłomnice

Katarzyna Duda

1 Ludowy Klub Sportowy „ METAL” Rzeki Wielkie 18.000 zł

2 Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Kłomnice 42.000 zł

3 Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce 32.000 zł

4 Klub Sportowy „WARTA ZAWADA” 30.000 zł

5 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MILENIUM” 6.000 zł

6 Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” 1.000 zł

7 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice 15.000 zł

8 Związek Młodzieży Wiejskiej w Zawadzie 3.000 zł

9 Związek Harcerstwa Polskiego 1.000 zł

10 Fundacja „OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI ” 500,00 zł

11
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA

1.500 zł

Wiosna to jest jedna z czte-
rech podstawowych pór 
roku. Charakteryzuje się 

umiarkowanymi temperaturami powie-
trza. Świat roślin i zwierząt przecho-
dzi okres budzenia się do życia. Ptaki 
przylatują z ciepłych krajów. Na drze-
wach pojawiają się liście. Wreszcie 
mamy wiosnę na którą wszyscy cze-
kają bo można płaszcze, rękawiczki 
i inne zimowe stroje włożyć do szafy 
i mieć spokój od odśnieżania podwór-
ka. Wiosną jest Wielkanoc i ulubione 
święto dzieci Śmigus-dyngus. Ogrod-
nicy wreszcie mogą wrócić do swoich 
ulubionych zajęć. Dzieciom się nie nu-
dzi w domu bo biegają po dworze. 
 Myślę, że w tym jak i w następnym 
roku wiosna będzie wspaniała.

Wiosna
Smoląg Julia
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W dniu 02 marca 2009 roku 
swoje urodziny obchodziła 
Pani Franciszka CZECH - 

mieszkanka CHORZENIC. Nie były 
to zwykłe, kolejne urodziny, Pani 
Franciszka CZECH ukończyła 100 
lat. W tym uroczystym dniu Szanowną 
JUBILATKĘ odwiedzili Wójt Gmi-
ny Kłomnice Adam ZAJĄC, Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta 
WÓJCIK oraz przedstawiciele Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych w Czę-
stochowie.
 Wójt Gminy Kłomnice obdarował 
Jubilatkę pięknymi kwiatami, były pre-
zenty i wiele, wiele życzeń.
 Pani Franciszka CZECH urodziła 
się 02 marca 1909 roku w Nowej Wsi . 

W roku 1931 wyszła za mąż za Adama 
CZECHA. Z tego małżeństwa przyszło 
na świat dziewięcioro dzieci.. 
 Pani Franciszka CZECH mieszka 
razem z córką Marianną BOROWIK, 
która otacza Ją troskliwą opieką. 
 Jubileusz 102 urodzin obchodziła 
również Pani Franciszka BANASZ-
KIEWICZ. 
 Pani Franciszka BANASZKIE-
WICZ urodziła się 09 marca 1907 roku 
w Częstochowie. W 1931 roku wyszła 
za mąż za Bolesława BANASZKIEWI-
CZA mieszkańca Janaszewa. Wkrótce 
rodzina powiększyła się, na świat przy-
szły dzieci: 3 synów i 2 córki.
 Pani Franciszka BANASZKIE-
WICZ jest szczęśliwą Babcią 10 wnu-

ków,8 prawnuków i 1 praprawnuczki.
 Obecnie Pani Franciszka BA-
NASZKIEWICZ przebywa u swojej 
córki Antoniny i zięcia Włodzimierza 
WÓJCIKÓW w Częstochowie, którzy 
otaczają Ją troskliwą opieką.
 Wizytę dostojnej Jubilatce złoży-
ła z-ca Wójta Gminy Kłomnice Pani 
Wanda KUSZTAL i Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Danuta WÓJCIK 
 Myślę, że będę wyrazicielką woli 
wszystkich czytelników naszej gazety 
i w imieniu Państwa złożę dostojnym 
Jubilatkom najlepsze życzenia; zdro-
wia, miłości bliskich, dni bez trosk 
na dalszą drogę w „Złotej jesieni życia 
z Bożym Błogosławieństwem”. 
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90-ta rocznica powstania 
harcerstwa w Kłomnicach 
oraz otrzymanie po wielu 

latach poszukiwań zdjęcia dh. Je-
rzego Teodorczyka „Igora”, które 
otrzymaliśmy dzięki uprzejmości 
pani Zyty Giedwiłło z Tychów, skło-
niło nas do przybliżenia czytelnikom 
sylwetki tego wspaniałego człowieka 
i harcerza. Phm. Jerzy Teodorczyk 
„Igor” urodził się w Warszawie 23 maja 
1910 roku. Kiedy przybył do Radom-
ska, nie wiadomo, ale z dokumentów 
wynika, że do 1937 roku pełnił funkcję 
naczelnika Urzędu Skarbowego w Ra-
domsku. 30 maja 1936 roku na Wal-
nym Zebraniu członków Kół Przyja-
ciół Harcerstwa (KPH) wybrany został 
do zarządu Okręgu tego Koła w Ra-
domsku i tym samym został włączony 
w działalność organizacji. Już od 22 
marca 1937 roku, jak wynika z proto-
kołu zebrania Zarządu Powiatowego 
Koła Przyjaciół Harcerstwa, powołano 
go na przewodniczącego Sekcji docho-
dów niestałych, mającej na celu groma-
dzenie i rozdzielanie funduszy między 
hufce: męski i żeński. Jednocześnie dla 
wprowadzenia w życie tych działań 
Zarząd upoważnił pana Teodorczyka 

do zwizytowania z ramienia KPH oby-
dwóch Hufców i przedłożenia zarządo-
wi odpowiednich raportów na piśmie.
W dniu 10 kwietnia 1937 roku na do-
rocznym Walnym Zebraniu członków 
KPH w Radomsku zaproponowano 
go na członka Zarządu lub Komisji Re-
wizyjnej. Ostatecznie został wybrany 
do Komisji Rewizyjnej.
 W październiku 1937 roku utworzo-
no Komitet Fundacji Samolotu Ziemi 
Radomszczańskiej. Na czele tej funda-
cji stanął Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go mgr J. Teodorczyk. Celem fundacji 
było ufundowanie przez lokalną spo-
łeczność samolotu dla armii. W akcję 
tę włączyło się harcerstwo organizując 
zabawę sylwestrową, a uzyskane fun-
dusze w wysokości 529,44 zł przezna-
czyło na zakup samolotu.
 W roku 1938 J. Teodorczyk objął 
stanowisko dyrektora Fabryki Cykorii 
w Kłomnicach, tym samym włączył 
się w działalność harcerzy kłomnic-
kich. Zasługi dla harcerstwa, a szcze-
gólnie jego praca w konspiracyjnych 
strukturach Szarych Szeregów została 
doceniona przez Naczelnictwo organi-
zacji i powołując Ul „Warta” (Chorą-
giew) w Kłomnicach, powierzono Mu 

JUBILEUSZ 100 I 102 –LECIA URODZIN
Danuta Wójcik

Jerzy Teodorczyk „Igor”
Maciej Ziembiński

obowiązki komen-
danta. Ul „Warta” 
był jedyną chorą-
gwią, której sie-
dziba znajdowała 
się w małym mia-
steczku na krańcu 
powiatu radomsz-
czańskiego, a gra-
niczącego z powiatem blachowieńskim 
(po zlikwidowaniu powiatu często-
chowskiego). W skład Ula „Warta” 
wchodziły byłe Samodzielne Roje: 
„Metal” - Radomsko, „Obraz” - Często-
chowa i „Sosnówka” - Piotrków Tryb.
 Naczelnik Szarych Szeregów rozka-
zem L 11 z dnia 20 listopada 1944 roku 
w p. 3 przyznał stopień harcmistrza dh. 
Jerzemu Teodorczykowi „Igorowi”, 
natomiast w dniu 1 stycznia 1945 roku 
rozkazem komendanta Okręgu „Mły-
nek” AK awansowano Go do stopnia 
podporucznika na wniosek hm. Edwar-
da Dąbrowskiego „Janusza” - „Zieliń-
skiego”. Kiedy 17 stycznia 1945 roku 
rozwiązano Szare Szeregi, dh „Igor” 
najprawdopodobniej opuścił Kłomnice 
i dalsze jego losy nie są nam znane. 

***
Zwracamy się z prośbą o informacje 
co do dalszych losów J. Teodorczyka 
na adres redakcji lub Komendy Hufca 
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DK 91- co dalej?
Rada Sołecka w Kłomnicach.

Ad vocem! 
Adam Zając Wójt Gminy

Szanując prace Rady Sołeckiej 
w Kłomnicach jednocześnie po-
zwalam sobie zauważyć, że spo-

tkanie w Katowicach było zorganizowa-
ne na wniosek wójta i głównym celem 
tego spotkania było ustalenie z GDD-
KiA pewnych spraw związanych z Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kłomnice i stanem drogi DK 91. 
Na miejscu okazało się, że zaproszono 
także przedstawicieli Rady Sołeckiej. 
O czym rozmawiano w drugiej części 
spotkania, informuje artykuł Rady So-
łeckiej. Moja uwaga wynika z faktu, 
iż czytający artykuł „DK-co dalej?”, 
mogliby odnieść wrażenie, że tylko 
Rada Sołecka jest zainteresowana sta-
nem nawierzchni ul. Częstochowskiej 
i problemami jakie nas wszystkich cze-
kają po wybudowaniu autostrady A-1. 
Przypomnę tylko, że to Rada Gminy 
na sesji w dniu 12. 02.2009r. opracowa-
ła stanowisko w sprawie zagrożenia dla 
miejscowości wzdłuż DK-91, zapozna-
ła z tym stanowiskiem parlamentarzy-
stów oraz inne władze w tym GDDKiA 
w Warszawie. Wójt jako jedyny organ 
uprawniony do reprezentowania gminy 
również od dawna podejmuje w tym 
kierunku określone działania. Dlate-
go proponuję aby w przyszłości w tak 
ważnych dla gminy sprawach, podawać 
nie półprawdy ale całą prawdę.

Od 2007 roku Rada Sołecka 
w Kłomnicach prowadzi 
korespondencję z GDDKiA 

Oddział w Katowicach w temacie ty-
czącym drogi krajowej DK 91. Także 
szukała pomocy u Posłów na Sejm RP 
z regionu częstochowskiego p. Jadwigi 
Wiśniewskiej i p. Haliny Rozpondek. 
 Na wniosek Rady Sołeckiej 
w Kłomnicach z dnia 20.02.2009 roku 
w sprawie omówienia postulatów do-
tyczących realizacji zadań na DK 91, 
w perspektywie budowy autostrady 
A-1 GDDKiA Oddział w Katowicach 
zorganizował spotkanie w tym tema-
cie. Do Katowic zostali zaproszeni 
przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady 
Gminy oraz Rady Sołeckiej w Kłomni-
cach. 
 Spotkanie to odbyło się 11.03.2009 
roku w GDDKiA Oddział w Katowi-
cach, gdzie gospodarzem był p. Na-
czelnik Józef Woźnica wraz z pracow-
nikami, a przedstawiciele Kłomnic to: 
p.Wójt Adam Zając, p. Bożena Łągiew-
ka, p. Andrzej Banach, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Kłomnice p. Jarosław 
Łapeta oraz Rada Sołecka w osobach: 
p. Stanisław Matuszczak, p. Jan Mia-
rzyński, p. Małgorzata Śliwakowska, 
p. Wiesław Bąk, p. Mirosław Dumań-
ski.
 Informujemy, że harmonogram 

prac względem drogi krajowej DK 91 
jest następujący:
- rok 2009 opracowanie projektu tech-
nicznego na odcinku Rędziny do grani-
cy naszego województwa,
- rok 2010 przystąpienie do realizacji 
wykonanego projektu.
 Zakres prac będzie oczywiście zwią-
zany z finansem, jaki będzie przezna-
czony z budżetu centralnego na to zada-
nie. W trakcie dyskusji przedstawiono 
propozycje na co zwrócić uwagę pod-
czas projektowania technicznych roz-
wiązań na drodze krajowej. Ze strony 
GDDKiA Oddział w Katowicach za-
pewniono przybyłych zainteresowa-
nych, że po wyłonieniu projektanta 
drogi krajowej, będziemy o tym powia-
domieni. Projekt ma być konsultowany 
podczas tworzenia z p. Wójtem i Radą 
Sołecką w Kłomnicach.
 Zwracaliśmy się także z prośbą 
o wyrównanie zapadlin w jezdni, a tak-
że poprawę chodników w obecnym 
roku. Tu padło stwierdzenie, że tylko 
to, co jest konieczne zostanie zrobione, 
gdyż bezsensem jest wkładanie pienię-
dzy w coś, co w przyszłym roku będzie 
zniszczone.
 Zapewniono nas, że priorytetem 
podczas prac na drodze krajowej DK 
91 będzie bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego.

Stowarzyszenie „Jedność w dzia-
łaniu” z/s w Zawadzie wzięło 
udział w V edycji Programu 

Grantowego „DANONE”, którego ce-
lem jest zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży pełnowartościowych posiłków, 
promowanie działań wspierających 
wszechstronny rozwój i aktywizację 
dzieci i młodzieży oraz edukację z za-
kresu zdrowego odżywiania i ekologii. 
Otrzymało grant na realizację projek-
tu „Właściwie rozwijające się dzieci 
nie mogą być głodne”. Czas realizacji 
projektu: 03.03.2009 r. – 20.08.2009 r.

 W ramach w/w projektu 20 uczniów 
ma zapewniony codziennie obiad 
w szkole, natomiast zarząd stowarzy-
szenia zajmuje się organizacją imprez 
zaplanowanych w harmonogramie pro-
jektu (najbliższa – to powitanie wio-
sny). Harmonogram imprez przedsta-
wia się następująco:
03.03.2009 – 18.06.2009 – codzienne 
wydawanie dwudaniowych obiadów 
dla  20 uczniów Zespołu Szkół w Za-
wadzie 
03.03.2009 – 18.06.2009 – prowadze-
nie zajęć pozalekcyjnych przez na-

uczycieli Zespołu Szkół w Zawadzie
21.03.2009 - obchody powitania 
pierwszego dnia wiosny
05.2009 – warsztaty garncarskie 
w miejscowości Garnek
04.2009 – turniej „halówki”
07.06.2009 – turniej wędkarski z oka-
zji Dnia Dziecka
06.2009 – turniej piłkarski
23.06.2009 – Noc świętojańska
07.2009 – Wycieczka rowerowa
08.2009 – wycieczka autokarowa 
po Jurze Krakowsko-częstochowskiej 
08.2009 – turniej „plażówki”

Program grantowy „DANONE”

„Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” 
Marian Szyszka
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Błąd w mowie i piśmie
To jak brzydka plama 
Na fotografii matki, 
którą kochasz…

 Janusz Korczak

Takie hasło przyświecało IV 
Gminnemu Konkursowi Or-
tograficznemu o tytuł Gmin-

nego Mistrza Ortografii 2009, który 
27.02. br. odbył się w Zespole Szkół 
w Zawadzie. 
 Trzeba przyznać, że zmagania 
z pisownią cieszą się powodzeniem 
i od czterech lat wszystkie szkoły z te-
renu naszej gminy przystępują do rywa-
lizacji. 27 lutego w Zawadzie zjawiło 
się 27 uczniów – 13 ze szkół podstawo-
wych i 14 – z gimnazjów. Były to oso-
by, które najlepiej spisały się w etapie 
klasowym i szkolnym w macierzystych 
szkołach.
 Punktualnie o godz.10.00 wszyst-
kich zebranych – uczniów i nauczycieli 
powitał Pan Marian Szyszka- Dyrektor 
Zespołu Szkół w Zawadzie. Życzył 
sukcesu uczestnikom konkursu. Poin-
formował ich o ufundowaniu nagrody 
specjalnej – Dyrektora Zespołu Szkół 
w Zawadzie dla ucznia, który w zma-
ganiach ortograficznych okaże się bez-
błędny.
 W tym roku po sugestiach Pana 
Wójta eliminacje szkolne do konkursu 
odbyły się tego samego dnia w każdej 

szkole. Uczniowie pisali też identycz-
ne dyktanda, które zostały przygoto-
wane przez nauczycielkę jęz. polskiego 
w Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu – dr 
Edytę Bukowską. Ona też przygotowa-
ła teksty dyktand konkursowych, któ-
re zdaniem uczniów i ich opiekunów, 
pełne były ortograficznych pułapek. 
Tym bardziej duże słowa uznania na-
leżą się Mateuszowi Klekowskiemu 
– uczniowi Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach, 
który zarówno w etapie szkolnym, 
jak i gminnym, nie popełnił ani jedne-
go błędu. To on właśnie zdobył tytuł 
Gminnego Mistrza Ortografii 2009	
w kategorii szkoły podstawowej. Za-
szczytne 2. miejsce zajęła Klaudia 
Momot – uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. J. Korczaka w Zawadzie, 
a trzecią lokatę zdobył Michał Piecho-
wicz – uczeń Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach.
 Obecny na konkursie Dyrektor Ze-
społu Szkół w Rzerzęczycach Pan Ry-
szard Krok powiedział, że nagrodzeni 
uczniowie czytają bardzo dużo książek 
i to jest z pewnością klucz do sukcesu 
– nie popełniają błędów.
 W kategorii gimnazjum Gminnym 
Mistrzem Ortografii 2009 została 
Monika Łągiewka – uczennica Gim-
nazjum w Garnku, 2. miejsce zajęła 
Agnieszka Biś – uczennica Gimna-
zjum w Konarach, a 3. – przypadło 

Błąd w mowie i piśmie...
nauczycielki jęz. polskiego w Zespole Szkół w Zawadzie

Nikoletcie Musiał – uczennicy Gim-
nazjum im. S. K. Wyszyńskiego 
w Zawadzie. 
 Nagrody dla uczniów, którzy otrzy-
mali tytuł Gminnego Mistrza Ortografii 
2009, ufundował Wójt Gminy Kłomni-
ce Pan Adam Zając, pozostałe nagro-
dy ufundowali organizatorzy, czyli ZS 
w Zawadzie. Nagroda specjalna Dy-
rektora ZS w Zawadzie ufundowana 
przez Pana Mariana Szyszkę powę-
drowała do Mateusza Klekowskiego 
– ucznia kl. V Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczy-
cach. Pozostali uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a ich opiekuno-
wie – podziękowania.
 Przy okazji konkursu zebrani 
uczniowie i nauczyciele mogli zoba-
czyć prezentację multimedialną o Ju-
liuszu Słowackim i wystawkę książek 
jego autorstwa w związku z ogłosze-
niem przez Sejm RP roku 2009 Ro-
kiem Juliusza Słowackiego. W tekście 
uchwały sejmowej z dnia 9 stycznia 
2009 r. czytamy bowiem, że naszym 
obowiązkiem jest uczcić i przypomnieć 
jednego z najwybitniejszych w pol-
skich dziejach poetę. (…) Niech Rok 
Słowackiego stanie się okazją do przy-
pomnienia zasług, twórczości i postaci 
wielkiego polskiego twórcy roman-
tycznego, jednego z tych, którym Pol-
ska zawdzięcza przetrwanie duchowe 
i narodowe pod zaborami. W ten spo-
sób zainaugurowaliśmy gminne obcho-
dy Roku Słowackiego.
 Za rok kolejne gminne potyczki 
z ortografią. Już dziś zapraszamy.

Fotoraport Club

Artystyczny kompas
Marta Ojrzyńska

W 
poprzednim artykule zapre-
zentowaliśmy zdjęcia człon-
kini naszego klubu Agnieszki 

Wartacz, był to pierwszy z serii artyku-
łów, w których będziemy co jakiś czas 
prezentować naszych fotoreporterów. 
Dziś przedstawiam  państwu Emilię 
Woldan, i gdybym miała w kilku sło-
wach scharakteryzować jej fotograficz-
ne poczynania powiedziałabym, że ma 
w głowie artystyczny kompas. 
 Choć Emilia wiele zdjęć robi pod 

wpływem chwili lub na wyczucie (a 
robi ich naprawdę baaardzo dużo) wi-
dać, że ma świetne wyczucie kompo-
zycji, jest wrażliwa na kolor i światło, 
dzięki czemu z pozoru  banalny przed-
miot udaje jej się przedstawić w nieco-
dzienny sposób.
 Powiedziałabym również, że ma ty-
powo reporterskie spojrzenie, więc jest 
spostrzegawcza i nie boi się wyzwań, 
zawsze chętnie fotografuje uroczysto-
ści szkolne i wyłapuje ciekawe sytu-

acje, niestety nie mogłam zamieścić 
zdjęć  przedstawiających ludzi, gdyż 
wymagałoby to  uzyskania ich zgody, 
co nie znaczy, że w przyszłości nie bę-
dziemy próbować.
 Przedstawione dziś zdjęcia są wy-
brane z setek zdjęć Emilii. Naprawdę 
trudno było je wybrać.
 Zachęcam państwa do śledzenia 
rozwoju naszych młodych fotorepor-
terów, może kiedyś usłyszymy o nich  
na przykład przy okazji „World Press 
Foto”?
 W następnym numerze zapraszam 
na fotoreportaż wielkanocny, tym ra-
zem całego Fotoraport Clubu.



W dniu 23 stycznia 2009 roku, 
w związku z akcją Wy-
działu Ruchu Drogowego 

Komendy Wojewódzkiej w Katowi-
cach, uczniowie klasy 2a i 2b oraz 
przedstawiciele klasy 3a i 3b Zespołu 
Szkół w Kłomnicach pod kierownic-
twem pana Sławomira Pluty i współ-
opiekunami panią Elżbietą Twar-
doch, panią Agnieszką Borowiecką 
i panią Agnieszką Szymczyk uczest-
niczyli w imprezie zorganizowanej 
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. 
Aby wziąć w niej udział, nasi wycho-
wankowie przygotowali transparenty 
z hasłami dotyczącymi bezpieczeństwa 
pieszych na drodze. Przybyłych gości 
z naszego województwa witała maskot-
ka policyjnego psa o imieniu Sznupek 
– logo tej akcji. W trakcie przedsta-
wienia obejrzeliśmy film pt „Sznupek 
radzi jak być bezpiecznym na drodze” 
oraz braliśmy udział w konkurencjach 
sprawdzających refleks, przy użyciu 
policyjnego sprzętu. Wspaniałą wspól-
ną zabawę zakończył koncert „Niespo-
dzianka” w wykonaniu piosenkarki 
Majki Jeżowskiej. 

 Impreza z udziałem blisko 1.5 tys. 
dzieci, zainaugurowała w Zabrzu stycz-
niową kampanię pod hasłem: „2009 
- Rokiem Bezpieczeństwa Pieszych ”- 
to program, który ma ograniczyć udział 
pieszych uczestników ruchu drogowe-
go w zdarzeniach drogowych kończą-
cych się kalectwem lub śmiercią. 
 W 2009 roku na terenie powiatu 
częstochowskiego będą także prowa-
dzone działania zmierzające do popra-
wy bezpieczeństwa pieszych. Hasło 
przewodnie tych działań to „2009 - Ro-
kiem Bezpieczeństwa Pieszych ”
 W dniu 20 lutego 2009 roku po-
licjanci z Sekcji Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Czę-
stochowie rozpoczęli całoroczną w/w 
kampanię profilaktyczną. Kilkadziesiąt 
dzieci z gminy Kłomnice spotkało się 
podczas imprezy w kłomnickiej Hali 
Sportowej ze Sznupkiem i częstochow-
skimi policjantami z drogówki, by ba-
wić się i uczyć bezpiecznego zacho-
wania na drodze. To spotkanie zostało 
zorganizowane dzięki wielkiej pomocy 
i zaangażowaniu Wójta Gminy Kłom-
nice oraz kierownictwa Zespołu Szkół 

w Kłomnicach.
 Wszystkie organizowane w ramach 
kampanii dalsze imprezy, spotkania, 
akcje i publikacje będą miały na celu 
propagowanie bezpiecznych zachowań 
w ruchu drogowym, a szczególnie skie-
rowane są na relacje: dziecko w rejonie 
drogi – kierowca: kierowca – dziecko 
w rejonie drogi.
 W czasie spotkania w Kłomnicach, 
dzieci wzięły udział w konkursach 
i zabawach o tematyce „Bezpieczeń-
stwo na drodze ”, zaprezentowały 
przygotowane specjalnie na tę okazję 
hasła i transparenty. Uczniowie bio-
rący udział w spotkaniu mieli okazję 
zapoznać się ze znakami drogowymi, 
sygnałami, poleceniami policjanta kie-
rującego ruchem drogowym oraz zro-
bić pamiątkowe zdjęcie ze Sznupkiem. 
Mali goście zostali także obdarowani 
odblaskami a uczestnicy konkursów 
otrzymali nagrody. 
 Sekcja Ruchu Drogowego KMP 
w Częstochowie zapowiada dalsze tego 
rodzaju przedsięwzięcia. 
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2009 - ROKIEM BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH
Marta Ojrzyńska, Sławomir Pluta

Nasza szkoła pracuje w klubie 
Szkół Uczących Się w ramach 
programu Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej. Współpracujemy 
z innymi szkołami, co daje nam moż-
liwość wymiany doświadczeń. Celem 
spotkania, które miało miejsce 18 mar-
ca 2009 roku, było propagowanie pra-
cy wychowawczej z patronem szkoły 
oraz dzielenie się ciekawymi pomy-
słami w tej dziedzinie. Organizatorzy 
spotkania: dyrektor Zespołu Szkół 
w Kłomnicach mgr Barbara Kanoniak, 
mgr Elżbieta Owczarek i mgr Barbara 
Stępień.
 Naszymi gośćmi byli: mgr Edyta 
Krześ ze Szkoły Podstawowej nr 52 
im. Małego Powstańca w Częstocho-
wie, mgr Izabela Kamińska ze Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Ko-
szęcinie, mgr Izabela Turek i mgr Jacek 
Pasierb z MZS w Będzinie, mgr Justy-
na Wojnecka, mgr Aleksandra Kukliń-
ska i mgr Bożena Kuklińska z ZSG 
w Kodrębie, mgr Katarzyna Wasilenko 
i mgr Walentyna Wilk z Zespołu Szkół 
w Zawadzie, mgr Małgorzata Gonera 
i mgr Anna Błaszczyk z Zespołu Szkól 
w Witkowicach, mgr Magdalena Ko-
lemińska – Kołdon z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Rudnikach. Spo-
śród nauczycieli pracujących w Ze-
spole Szkół w Kłomnicach w spotka-
niu uczestniczyli: dyrektor szkoły mgr 
Barbara Kanoniak, wicedyrektor mgr 
Katarzyna Jurkowska, wicedyrektor 
mgr Ewa Czerwińska – Drab, dr Robert 
Owczarek, mgr Barbara Stępień, mgr 

Elżbieta Owczarek, mgr Joanna Suli-
ga, mgr Sylwia Dróżdż, mgr Agniesz-
ka Borowiecka, mgr Aneta Łapeta. 
Nauczyciele z poszczególnych szkół 
przybyli do nas z delegacjami uczniów. 
Spotkaniu przewodniczyła mgr Izabela 
Turek - moderator z CEO. 
 W pierwszej części spotkania wy-
słuchaliśmy interesującego wykładu dr 
Grażyny Rygał - Etyka pracy nauczy-
ciela na podstawie nauk Grzegorza 
Piramowicza. Temat wykładu nie był 
przypadkowy, gdyż Grzegorz Piramo-
wicz jest patronem Szkoły Podstawo-
wej w Kłomnicach. Dr Grażyna Rygał 
udzieliła słuchaczom wielu cennych 
wskazówek i podkreśliła, że poglądy 
naszego patrona są aktualne do dziś. 
Następnie odbył się przegląd prezenta-

Regionalne spotkanie tematyczne 

„Rola patrona szkoły w procesie wychowawczym”

Elżbieta Owczarek – Szkoła Podstawowa w Kłomnicach
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cji multimedialnych pod hasłem Wyko-
rzystanie wartości związanych z patro-
nem w pracy wychowawczej – dobre 
praktyki szkolne. Nauczyciele i ucznio-
wie podzielili się doświadczeniami 
i ciekawymi pomysłami, opowiedzieli 
o różnych działaniach, które promują 
sylwetkę patrona szkoły, a jednocze-
śnie maja duże znaczenie w procesie 
wychowawczym. Nasza prezentacja 
dotyczyła działań wychowawczych 
związanych z postacią Grzegorza Pi-
ramowicza jako propagatora zdrowego 
trybu życia i prekursora wychowania 

fizycznego. W Zespole Szkół w Kłom-
nicach prowadzone są liczne działania 
promujące zdrowie: apele, konkursy, 
wycieczki terenowe. Nowa hala sporto-
wa daje również wiele możliwości roz-
woju sprawności fizycznej, a w ubie-
głym roku powstała w Gimnazjum 
w Kłomnicach klasa o profilu sporto-
wym. Po zakończeniu i podsumowaniu 
prezentacji wszyscy zebrani wymienili 
doświadczenia, przeglądając zgro-
madzone kroniki szkolne. W kolejnej 
części spotkania odbyły się warsztaty 
dla uczniów i nauczycieli, zatytuło-

wane Rola patrona szkoły w procesie 
wychowawczym. Zajęcia warsztato-
we dla nauczycieli poprowadziła mgr 
Danuta Bernacka – konsultant RODM 
WOM w Częstochowie. Warsztaty dla 
uczniów prowadziły mgr Joanna Suli-
ga i mgr Sylwia Dróżdż.
 Serdecznie dziękujemy dyrektorom 
szkół i nauczycielom, którzy przyję-
li nasze zaproszenie. Cieszymy się, 
że spotkanie zaowocowało wieloma 
ciekawymi pomysłami i zainspirowa-
ło do szukania nowych metod w pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

Informacje bardzo lokalne – z pierwszej strony „Wieści Chorzenickich” nr 1/9

Chałwa, skromne życie, wychowanie gromadki dzieci, 
modlitwa – czyli przepis na długowieczność dostojnych 
jubilatek z Chorzenic…

Franciszka Czech – 100 latka wraz 
z dziećmi: Marianną Borowik, Wie-
sławem Czechem oraz Anną Jagusiak. 
Obok leży dyplom od Wójta gminy 
Kłomnice. Wychowała  9 dzieci. Do-
czekała 18 wnuków, 29 prawnuków i 1 
praprawnuka.
Urodziła się w Nowej Wsi, w Chorze-
nicach zamieszkała w 1950 r.

Franciszka Blachnicka –102 lata. 
Gdy szukano dokumentów potwier-
dzających urodziny, odnaleziono w ar-
chiwach metrykę pisaną w języku ro-
syjskim, wtedy okazało się że nasza 
mieszkanka ma już 102 lata a nie 100 
jak uważano dotychczas. Wychowała 
piątkę  dzieci.Na zdjęciu z przedstawi-
cielami  Rady Sołeckiej: Zosią Łapetą 
i Andrzejem Borkowskim.

Franciszka Czech jest od pew-
nego czasu słabego zdrowia, 
tak, że trudno już się z nią 

porozumieć, jednak można było wy-
czuć wzruszenie kiedy mówiono jej 
do ucha o wielu przybyłych gościach 
z okazji jej święta.
 Ze starszą z jubilatek, Franciszką 
Blachnicką, udało nam się porozma-
wiać w Częstochowie gdzie od dwóch 
lat mieszka z córką i jej rodziną. Kiedy 
weszliśmy do mieszkania leżała jesz-
cze na łóżku, jednak gdy dowiedziała 
się, że jesteśmy sama wstała i przeszła 
do pokoju w którym czekaliśmy. Po 
podarowaniu kwiatów i przekazanych 
życzeniach w imieniu wszystkich Cho-
rzeniczan usłyszeliśmy słowa, które 
jubilatka powtarzała jeszcze wielokrot-
nie: …” jak się cieszę, jak ja się cieszę” 
… poczuliśmy już wtedy, jak dobrze, 
że przyjechaliśmy, że można sprawić 
komuś tyle radości.
 Potem siedliśmy blisko, aby blisko 
ucha zadawać różne pytania. Chętnie 
opowiadała, chociaż jak sama uczci-
wie przyznawała, że w jej wieku już 
się wiele zapomina. Urodziła się w 
Częstochowie, mieszkała w Miedźnie, 
dzieciństwo dobrze wspomina, później 
było trudniej, ojciec był narodowości 
czeskiej i miał zakład prywatny. Na py-
tanie o długowieczność, co trzeba jeść, 
odpowiada, że je wszystko ale w dzie-

ciństwie jadła sporo chałwy – wtedy się 
wszyscy mocno roześmialiśmy – zresz-
tą tej pogody ducha jubilatce ciągle nie 
brakowało. Do Chorzenic sprowadziła 
się w 1931 roku. Pamięta dwór przed 
wojna, córkę Nieniewskich, Halinkę 
(ur. 1927 r.) dla której jako krawcowa 
szyła sukienkę. Na pytanie jacy są lu-

dzie w Chorzenicach odpowiedziała: 
różni, ale sama wspomina ich dobrze. 
Dużo się modli. Kiedy się kładzie spać, 
myśli, że już chyba starczy tego życia, 
ale rano okazuje się, że się budzi i żyje 
dalej…. Żegnając się z p. Franciszką, 
podziękowaliśmy za rozmowę, życzy-
liśmy zdrowia i 200 lat… 

Andrzej Borkowski
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Dobiegła już końca kampania 
sprawozdawcza w jednost-
kach OSP z terenu Gminy 

Kłomnice. 14 marca 2009r. po raz 
pierwszy w świetlicy w Karczewi-
cach odbyło się zebranie członków 
OSP Garnek. Oprócz 38 członków 
jednostki oraz mieszkańców wsi Kar-
czewice przybyli na nie również zapro-
szeni goście: Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach, 
a jednocześnie Wójt Gminy Kłomnice 
dh Adam Zając, Komendant Gminny 
ZOSP RP w Kłomnicach Starszy Ka-
pitan Przemysław Zieliński, sekretarz 
Zarządu Gminnego ZOSP RP, Prze-
wodniczący Rady Gminy w Kłomni-
cach i Prezes OSP Zdrowa dh Jarosław 
Łapeta, Vice Prezes Gminnego ZOSP 
RP w Kłomnicach, Radny Gminy 
Kłomnice i Prezes OSP Nieznanice 
dh Wojciech Milczarek, Prezes OSP 
Dąbek i Przewodniczący Rady Gminy 
Dąbrowa Zielona Adam Szkop, a także 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Czę-
stochowy ds. Organizacji Pozarządo-
wych a zarazem Prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich w Garnku Robert 
Kępa, sołtys wsi Karczewice Jerzy 
Baran oraz sołtys wsi Garnek i Radny 
Gminy Kłomnice Alfred Bloma. Go-
ście nie szczędzili strażakom licznych 

pochwał i gratulacji osiągnięć. 
Sprawozdanie z działalności złożył 
Prezes OSP Garnek i Radny Gminy 
Kłomnice  dh Paweł Gonera, prezen-
tując dokonania członków OSP Gar-
nek, do których należą zajęcie I miej-
sca w ubiegłorocznych Gminnych 
Zawodach Sportowo – Pożarniczych, 
utworzenie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, która w wspomnianych 
zawodach zajęła II miejsce. Strażacy 
12 razy wyjeżdżali do zdarzeń, w tym 
raz aby likwidować skutki nawałnicy 
w woj. łódzkim, za co na ręce Prezesa 
wpłynęły liczne podziękowania.
 Najważniejszym jednak doko-
naniem dla druhów jest pozyskanie 
przy wsparciu Rady Gminy Kłomnice 
i Wójta Adama Zająca placu wraz z bu-
dynkiem w miejscowości Karczewice. 
Strażacy z dużym zaangażowaniem, 
własnymi siłami wyremontowali budy-
nek, a pracy było wiele. W dniu dzisiej-
szym Karczewice mogą poszczycić się 
świetlicą, z której korzystać mogą za-
równo strażacy, jak i inni mieszkańcy 
Karczewic. Świetlica jest również miej-
scem prób dla reaktywowanej po wielu 
latach Orkiestry Dętej. Orkiestra skła-
da się z 14 osób i kierowana jest przez 
dh Krzysztofa Kowalczyka. Chętnych 
do grania jest znacznie więcej, nieste-

ty brakuje instrumentów, a i te instru-
menty, na których gra młodzież, nie są 
już pierwszej nowości. Na zakończenie 
zebrania wszyscy obecni wysłuchali 
krótkiego koncertu Orkiestry.
 Rozwój młodej Orkiestry oraz za-
adaptowanie terenu wokół świetlicy 
w Karczewicach, to dziś główna troska 
strażaków. Jednostka wystąpi, za po-
średnictwem Urzędu Gminy, z wnio-
skiem do Urzędu Marszałkowskiego 
o dotację na brakujące instrumenty. 
W ten sposób liczba grających w Or-
kiestrze wzrośnie. Strażacy rozpoczęli 
remont ogrodzenia oraz planują bu-
dowę garażu na samochód bojowy, 
co w znacznym stopniu ułatwi druhom 
wyjazdy do akcji. 
 Będąc zawsze blisko OSP Garnek 
z wielkim podziwem patrzę teraz na za-
angażowanie moich kolegów strażaków 
w działalność jednostki i widzę ich ra-
dość z tego, że w końcu mogą zrobić 
coś dla siebie i swojej miejscowości. 
Pozostaje mi przyłączyć się do gratu-
lacji i życzyć im by tak jak do tej pory 
nadal działali według strażackiej zasa-
dy: „Bogu na chwałę, ludziom na po-
żytek”.

Już po raz trzeci w Zespole Szkół 
w Kłomnicach odbyły się gmin-
ne eliminacje Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. Gminne 
współzawodnictwo to pierwszy etap 
organizowany przez Zarząd Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Kolejne szczeble 
to powiatowy, wojewódzki i krajowy. 
Eliminacje odbywają się w trzech gru-
pach wiekowych tj. szkoły podstawowe, 
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjal-
ne. Tym razem na eliminacje przybyło 

27 uczestników wyłonionych w elimi-
nacjach środowiskowych we wszyst-
kich zespołach szkół z terenu Gminy. 
Nie zabrakło też absolwentów naszych 
gimnazjów, którzy będąc uczniami 
częstochowskich szkół ponadgimna-
zjalnych uczestniczą w eliminacjach. 
Z przeprowadzonego rozeznania wy-
nikało, że siedmiu uczestników bra-
ło udział po raz trzeci a sześciu drugi 
raz pojawiło się na turnieju. Świadczy 
to o ciągłym zainteresowaniu młodzie-
ży taką formą rywalizacji. Całość eli-
minacji prowadziła i nadzorowała ko-

misja konkursowa w składzie:
Dh Jarosław Łapeta – przewodniczący
Dh Przemysław Zieliński – sekretarz
Dh Wojciech Milczarek – członek
Dh Marcin Milc - członek
 Zmagania rozpoczęły testy, które 
wyłoniły łącznie dziewięciu finalistów. 
W czasie sprawdzania prac Dh Mar-
cin Milc przeprowadził na placu przed 
szkołą pokaz sprzętu ratowniczego 
umieszczonego na samochodzie ratow-
niczym z OSP Kłomnice. Po krótkiej 
przerwie uczestnicy rywalizowali od-
powiadając na pytania ustne. Wyrów-

Trzecia edycja gminnych eliminacji OTWP
Jarosław Łapeta – Sekretarz ZOG ZOSP RP w Kłomnicach

Zebranie sprawozdawcze OSP Garnek 
w świetlicy w Karczewicach

Anna Kępa
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Podziękowanie!

 Gminny Ośrodek Kultury w Kłom-
nicach pragnie złożyć serdeczne po-
dziękowania wraz z życzeniami rado-
snych Świat Wielkanocnych – Pani 
Beacie Morel, zamieszkałej w Wit-
kowicach – za niesienie szczególnej 
pomocy dzieciom z biednych rodzin. 
Za dobroć, za życzliwość i wyjątkowe 
wielkie serce. Należy Pani do Ludzi 
Dobrej Woli!

 GOK w Kłomnicach pięknie dzię-
kuje w imieniu dzieci i młodzieży z Ak-
cji – Charytatywna Sprzedaż Aniołów 
na rzecz zakupienia paczek żywno-
ściowych dla dzieci z biednych rodzin 
oraz udostępnienie w sklepie miejsca 
na ekspozycję i sprzedaż.
-Panu Zbigniewowi Wawrowskiemu 
– Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc - Chłopska” w Kłomnicach
- Hurtowni Spożywczej Wafelek 
„A&D” – Dariuszowi Gołębiowskie-
mu i Arturowi Kawce – Spółka Jawna 
w Kłomnicach

Krótkie informacje kulturalne.

Od dnia 4 do 15 kwietnia będzie 
można oglądać wystawę prac pokon-
kursowych z XIX Edycji Konkursu 
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, 
Kraszankę i Pisankę. Twórcami prac 
są dzieci i młodzież ze szkół z terenu 
naszej gminy. Zapraszamy!

 W sobotę, tuż przed Niedzielą Pal-
mową uda nam się najpewniej już roz-
wieźć paczki żywnościowe dla dzieci 
z biednych rodzin – 6 gmin, uczest-
niczących w Powiatowym Konkursie 
Aniołów. O tym, na naszej stronie in-
ternetowej www.gokklomnice.pl

Najbliższa działalność wyjazdowa 
zespołów:

 W niedzielę -29 marca – Zespół 
Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc 
weźmie udział w Prezentacji Stołów 
Wielkanocnych w Kamyku, gmina 
Kłobuck. Wystąpi również z pieśniami 
wielkopostnymi. Zdjęcia i informację 

możecie, zobaczyć na stronie interne-
towej: www.gokklomnice.pl 
 W XXX Wojewódzkim Przeglą-
dzie Folklorystycznym „Wici 2009” 
w Górnośląskim Parku Etnograficz-
nym w Chorzowie wystąpią: 
- w dniu 17 maja – Zespól Obrzędowy 
„Grusza” z Rzerzęczyc z obrzędem 
„Majówka”
- w dniu 31 maja –ZPiT „Kłomnickie 
Płomyczki” z Kłomnic, z Tańcami i za-
bawami częstochowskimi.
 Do Zebrzydowic pojedzie Folklo-
rystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepi-
sko” – przed nimi Regionalny Festiwal 
Folklorystyczny „Euro-Folklor 2009” 
w terminie 2 maja
 Pod koniec kwietnia wyjedzie 
do Pałacu Kultury Zagłębia – Dąbrowa 
Górnicza na II Międzykulturowy 
Przegląd Folklorystyczny „Zagłębie 
i Sąsiedzi”. 
Pozostaje nam życzyć sukcesów!
	

nany poziom udzielanych odpowiedzi 
spowodował konieczność organizacji 
aż trzech dogrywek. Po zaciętej rywa-
lizacji wyniki zmagań młodzieży były 
następujące: 
Szkoły podstawowe
1 miejsce – Magdalena Strzelecka  
– Szkoła Podstawowa Rzerzęczyce
2 miejsce – Marlena Łapeta – Szkoła 
Podstawowa Szkrzydlów
3 miejsce – Adrian Chrząstek  – 
Szkoła Podstawowa Garnek
Gimnazja
1 miejsce – Paulina Koza - Gimnazjum 
w Garnku
2 miejsce – Marcin Pluta - Gimnazjum 
w Skrzydlowie
3 miejsce – Paulina Choryłek - Gim-
nazjum Rzerzęczyce
Szkoły ponadgimnazjalne
1 miejsce Szymon Bik  – Technicz-
ne Zakłady Naukowe Częstochowa
2 miejsce Albert Kurzacz  – Zespół 
Szkół Mechaniczno Elektrycznych 
Częstochowa.
 Każdy finalista otrzymał pamiątko-

wy dyplom, statuetkę oraz 
ciekawą nagrodę rzeczo-
wą. Kolejny etap elimina-
cji powiatowych w tym 
roku odbędzie się w dniu 
9 maja również w Zespole 
Szkół w Kłomnicach. 
 W tym miejscu należy 
podziękować Dyrekcji Ze-
społu Szkół w Kłomnicach, 
która już trzeci raz pomaga 
w organizacji eliminacji 
gminnych. Dziękujemy 
również Dyrektorom pozostałych Ze-
społów Szkół za zainteresowanie na-
szym turniejem młodzieży i nauczycie-
li. Dziękujemy również nauczycielom 
opiekunom za przeprowadzenie elimi-
nacji środowiskowych i przygotowanie 
młodzieży do turnieju i tak podzięko-
wania kierujemy dla pani mgr Izabe-
li Ciupy z Zespołu Szkół w Garnku, 
pani mgr Agaty Krok z Zespołu Szkół 
w Rzerzęczycach, pani mgr Kariny Go-
nera z Zespołu Szkół w Witkowicach, 
pan mgr Anety Łapeta z Zespołu Szkół 

w Kłomnicach, panu mgr Michała 
Gonery z Zespołu Szkół w Zawadzie, 
pani mgr Marty Sech z Zespołu Szkół 
w Konarach oraz pani mgr inż. Elżbie-
ty Łągiewki.
 Podsumowując krótką relację 
z tego wydarzenia zachęcam młodzież 
i opiekunów do udziału w kolejnych 
edycjach naszego turnieju. Zachęcamy 
również młodzież ponadgimnazjalną, 
która może zgłaszać swój udział po-
przez jednostki OSP z terenu Gminy 
Kłomnice.
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Danuta Wilk

„Kobieta ma tyle siły, że zadziwia męż-
czyzn, dźwiga ciężary losu, rozwiązuje 
problemy, jest pełna miłości, radości 
i mądrości. Uśmiecha się gdy chce 
krzyczeć, śpiewa gdy chce się jej pła-
kać, płacze gdy się cieszy i śmieje się 
gdy się boi.
Jej miłość jest potężna.
Jedyna niesłuszna w niej rzecz to to, 
że zapomina ile jest warta”
 Aby nie pozwolić kobietom zapo-
mnieć o własnej wartości i o tym jaką 
ważną rolę pełnią w życiu zarządu 
PZER i I pod przewodnictwem p. Hen-
ryka Przecha zorganizował uroczyste 
spotkanie aby tym samym wyrazić sza-
cunek i uznanie dla wszystkich kobiet.
 Spotkanie odbyło się 7 marca 2009r 
o godzinie 10,00 w Sali OSP w Kłom-
nicach.
 Wszystkich zebranych w imieniu 
Zarządu powitał przewod. H Przech 
i zaprosił do prezydium panie: Tere-
sę Dziubek i Bronisławę Pikos – byłe 
przewodniczące Koła.
 Następnie p. przew. serdecznie po-
witał gości przybyłych na spotkanie:

p. Irenę Piankę, przewodniczącą 
Zarządu Oddz. Okręgu w Często-
chowie.
p. Zenobię Mielniczuk, wiceprze-
wod. Zarządu Oddz. Okręg. w Czę-
stochowie.
p. Barbarę Mizerę, kierownika 
GOPS w Kłomnicach
delegacje zaprzyjaźnionych Kół 
z Pławna i Ciężkowic.

 W następnej kolejności zebrani za-
poznali się z krótkim historycznym ry-
sem Świata Kobiet. „ Z historii wiemy 
– mówił p. przewodniczący, że powsta-
nie tego Święta związane jest głównie 
z walką kobiet o swoje prawa społecz-
ne. Podpisana w 1945r Karta Naro-
dów Zjednoczonych była pierwszym 
międzynarodowym dokumentem po-
twierdzającym zasadę równości kobiet 
i mężczyzn. W Polsce Święto Kobiet 
zostało zauważone dopiero po II Woj-
nie Światowej. W PRL było to Święto 

•

•

•

•

państwowe, hucznie obchodzone w ca-
łym kraju. Centralne obchody Święta 
Kobiet zniknęły w Polsce w 1993r, 
a państwowy charakter tego Święta zo-
stał zniesiony przez rząd kobiety – p. 
premier Hanny Suchockiej.
 Obecnie – kontynuował pan prze-
wod. – staramy się aby ten dzień był 
uroczysty, bo każda okazja jest dobra 
do tego aby szanowanym, lubianym 
i kochanym osobą okazywać, że się 
o nich myśli i pamięta.
 Drogie Panie i Koleżanki w imie-
niu własnym i kolegów życzę Wam 
wszystkiego czego pragną Wasze ser-
ca, odkrywania każdego dnia coraz 
to piękniejszego świata, życia wśród 
sprzyjającym Waszym marzeniom lu-
dzi, mniej zmartwień, więcej radości 
i słońca na co dzień.
 Życzenia p. przewodniczącego 
były przepiękne i szczere, wywołujące 
u wielu pań wzruszenie, więc może się 
i spełnią.
 Następnie p. H. Przech na ręce pań: 
przewodniczącej i wiceprzewodniczą-
cej Zarządu Oddz. Okręg. w Często-
chowie złożył symboliczny kosz kwia-
tów. Pani przew. Irena Pianka wręczyła 
dyplomy uznania paniom: Teodozji 
Szumlas, Józefie Kępa i Józefie No-
wak.
 Natomiast p. Zenobia Mielniczuk 
wręczyła dyplomy podziękowania 
za pracę w kole paniom: Krystynie 
Postawa, Janinie Michoń, Marii Koza 
i Krystynie Całus.
 Pani Irena Pianka złożyła wszyst-
kim paniom serdeczne życzenia z oka-
zji dzisiejszego Święta i na ręce p. Gra-
żyny Jurczyńskiej wręczyła wiązankę 
kwiatów od Zarządu Odd. Okręg. ZER 
i I w Częstochowie. Pani Barbara Mi-
zera kier. GOPS w Kłomnicach życzyła 
zebranym paniom pogody ducha, rado-
ści i miłości. Podarowała też wszyst-
kim paniom torbę słodyczy.
 Były serdeczne życzenia od pani 
Todzi Szumlas i p. B. Pikos zdrowia, 
miłości od dzieci i wnuków, błogo-

sławieństwa Bożego. P. przewod. H. 
Przech otrzymał wiele podziękowań, 
między innymi od p. Teresy Dziubek, 
za wspaniałą współpracę i organizację 
tej imprezy i innych spotkań zawsze 
na odpowiednim poziomie i stale po-
większającym się gronie.
 Pan Przech podziękował za serdecz-
ne wystąpienia i życzenia.
 Ale nie był to koniec wszelkich ży-
czeń i serdeczności. I tak pan Ryszard 
Całus wyrecytował zebranym paniom 
piękne życzenia w formie wiersza:

„Szlachetne Panie, w dniu Waszego Święta 
 Zechciejcie przyjąć serdeczne życzenia
 Niechaj z Was każda będzie uśmiechnięta
 I nam wybaczcie wszelkie przewinienia.”
A p. Grażyna Jurczyńska dokończyła:
„Życzę abyście w przyjacielskim gronie
 Znalazły podziw swej romantyczności,
 I całowano z wdziękiem wasze dłonie
 W pełnej powadze, powadze i godności”
	
 I jak tu sie nie uśmiechać, słucha-
jąc tak pięknych wierszy mówionych 
z wdziękiem i uczuciem. Myślę, że każ-
da z obecnych pań poczuła się docenio-
na i dowartościowana.
 Chwilę później był występ chórku 
„Jesienne nutki” był to montaż słow-
no - muzyczny o tematyce związanej 
ze Świętem Kobiet.
 Panie zaprezentowały wiersze, 
aforyzmy i przepiękne piosenki, jak 
np. „Ty jesteś Tą..”, „Jedno jest imię, 
które.....” Na zakończenie programu 
obejrzeliśmy scenkę „Urodzinowy pre-
zent w wykonaniu pań: G. Jurczyńskiej 
i Ireny Bardzel.
 Pan Przech podziękował za przy-
gotowanie części artystycznej, która 
urozmaiciła dzisiejsze spotkanie.
 Następnie p. przew. wzniósł toast 
lampką wina za zdrowie pań i złożył 
jeszcze raz serdeczne życzenia tym ra-
zem w formie całkiem zgrabnego wier-
szyka, który cytuję:
„W dniu Waszego święta
Dużo zdrówka i miłości
moc uśmiechów i słodkości.

Dla Kobiet w dniu ich Święta i nie tylko…

Spotkanie w PZER i I Zarząd Rejonowy 
w Kłomnicach z okazji Święta Kobiet
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Niech te życzenia niosą się na cały kraj
dziś dla Pań wszystkiego naj...naj...
naj...”
 Gromkim chórem odśpiewano „Sto 
lat...”
 Nie był to jednak jeszcze koniec 
spotkania. W dalszej jego części p. 
Przech poinformował, że:
• Poczęstunek na dzisiejszym spotka-
niu (pączki, kawa, herbata, makowiec, 
czekolada, cukierki) są prezentem 
od GOPS w Kłomnicach.

• W gazecie Kłomnickiej znajduje się 
artykuł o zamierzeniach Koła
• Wyjazd na film „Wolność jest w nas 
- Popiełuszko” odbędzie się 8marca 
2009r
• Może być zorganizowany jeszcze 
jeden wyjazd, gdy będzie chętnych 50 
osób.
• Koniec marca lub początek kwiet-
nia to wycieczka do Cieszyna i Czech
• p. Iwona Poniewerska udziela infor-
macji o planowanej wycieczce do Wilna

 Na zakończenie p. przew. podzię-
kował zebranym za przybycie i na tym 
spotkanie zakończyło się.

W imieniu Zarządu Rejonowego 
Związku Emerytów i własnym składam 
wszystkim najlepsze życzenia na rado-
sne Święta Wielkanocne
         
      Wesołego Alleluja
      Przewodniczący 
      Henryk Przech

Małgorzata Smolarczyk

Stały się dla nas tak samo po-
wszechnie jak jedzenie chleba 
na śniadanie. Toteż, niestety, 

nie zwracamy często uwagi na to, jak 
je prowadzimy. Na dużą swobodę 
pozwalamy sobie zwłaszcza w życiu 
prywatnym.

Rozmowy służbowe.
 Właściwie zawsze wiążą się z chę-
cią załatwienia jakiejś sprawy, dlatego 
ważne jest, w jaki sposób je poprowa-
dzimy. Wbrew pozorom przy słuchaw-
ce trudniej jest utrzymać rozmowę, 
w każdej chwili może nas przeprosić, 
że nie może dłużej rozmawiać i… roz-
łączyć się.
 Prowadząc rozmowę służbową, pa-
miętajmy o:
- witaniu się i pożegnaniu (warto też 
podziękować za rozmowę),
- przedstawianiu się.
- prawidłowym zwracaniu się do roz-
mówcy („pan”, „pani” do osób nie zna-
nych oraz tych, z którymi nie przeszli-
śmy na „ty”),
- miłym tonie głosu i uprzejmości,
- uśmiechu (naprawdę go słychać w te-
lefonie),
- przygotowaniu długopisu i notesu-za-
wsze może zaistnieć potrzeba zanoto-
wania czegoś, nerwowe poszukiwania 
na pewno nie zrobią dobrego wraże-
nia.
 Pozwólmy wypowiedzieć się oso-
bie dzwoniącej - niech przedstawi spra-
wę, z powodu której z nami rozmawia. 
Ponadto warto upewnić się, czy osoba 
dzwoniąca ma możliwość, przeprowa-
dzenia dłuższej rozmowy.

Rozmowy prywatne.
 Nie zawsze pamiętamy o tym, 
że nie musimy odbierać telefonu i nikt 
nie może mieć o to do nas pretensji (na-
wet jeśli nie włączyliśmy automatycz-
nej sekretarki, by można było zostawić 
wiadomość).
Ważne
 Pomyłki zdarzają się każdemu. 
Ale niegrzecznie jest po zorientowa-
niu się, że nieprawidłowo wybraliśmy 
numer, bez słowa odłączyć słuchaw-
kę. Powiedzmy chociaż „dzień dobry” 
i przeprośmy za pomyłkę.
 Dzwoniąc do czyjegoś domu-miej-
my na uwadze, że wkraczamy w cudzą 
prywatność. Jeśli znamy rytm życia 
osoby, z którą chcemy porozmawiać 
(jest to ktoś z rodziny czy bliski zna-
jomy), starajmy się wybrać najbardziej 
odpowiednią porę (np. w czasie odpo-
czynku popołudniowego). Jeśli ktoś 
ma małe dzieci, nie dzwonimy o go-
dzinie, kiedy one zazwyczaj śpią-wie-
czorem (nawet wczesnym) czy przed 
południem. Bezwzględnie nie dzwoni 
się przed 8.00 oraz po 22.00 (poza wy-
jątkowymi sytuacjami).
 Generalnie pamiętamy o przywita-
niu się, ale już o przedstawieniu rza-
dziej, a przecież nikt nie ma obowiązku 
rozpoznawać nas po głosie. Nie musi-
my podawać imienia, dzwoniąc na ko-
mórkę, gdy jesteśmy pewni, że osoba 
odbierająca ma nasz numer zapisany 
w swojej książce telefonicznej.
 Gdy telefon odbierze inna osoba, niż 
się spodziewaliśmy, również witamy 
się i przedstawiamy, a potem prosimy 
do telefonu właściwego rozmówcę. 

Kłopotliwa sytuacja.
 Co zrobić, kiedy zadzwoni nam 
telefon w restauracji (zapomnieli-
śmy go wyciszyć)? Wówczas po pro-
stu szybko go wyłączmy. Odebranie 
go przy stoliku lub bieg pędem przez 
salę to bardzo nieeleganckie rozwiąza-
nie sytuacji.
WSZĘDOBYLSKA KOMÓRKA.
 Telefon komórkowy ma ta zaletę, 
że można zabrać go wszędzie. I tu za-
pewne leży przyczyna niezliczonych 
jego wad i okazji do popełnienia gafy. 
Jeśli jednak uzmysłowimy sobie, że –
jak każde urządzenie –można go wyłą-
czyć, wówczas problemy z nim zwią-
zane znikną.
 Z komórki należy korzystać mą-
drze-nigdy wówczas, gdy możemy 
komuś przeszkadzać. To podstawowa 
zasada, lecz nie jedyna. Kierować się 
powinniśmy również następującymi 
wskazówkami:
- to tylko przedmiot, a nie eksponat 
do chwalenia się i imponowania in-
nym,
- należy wyłączyć go lub wyciszyć za-
wsze w tedy, gdy jego dźwięk może za-
kłócić i zepsuć nastrój uroczystości,
- w samochodzie nie brońmy się przed 
mikrofonem - z aparatem w dłoni sta-
nowimy zagrożenie nie tylko dla siebie 
ale także dla innych,
- jeśli chcemy zadzwonić, będąc w re-
stauracji, wyjdźmy z głównej sali, sta-
rajmy się nie przedłużać rozmowy 
i szybko wrócić do stolika, 
- w środkach lokomocji, jeżeli musimy, 
prowadzimy rozmowę dyskretnie-nie 
wszyscy muszą znać jej treść,

›››
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Podróżując obecnie drogą 
krajową 483 z Mykanowa 
w kierunku Częstochowy kil-

ka kilometrów za Radostkowem 
napotykamy niewielką miejscowość 
Dudki. Już z daleka uwidacznia się 
pagórek, który od wschodu wcina się 
w dolinę Sękawicy a droga przecina 
go z prawej strony. Znajduje się tam 
stanowisko archeologiczne nr 17, 
które mogło dostarczyć  niezwykle 
rzadkich znalezisk (przynajmniej 
na terenie regionu częstochowskiego) 
z okresu kultury ceramiki sznuro-
wej. Podczas wykopalisk jakie tam 
prowadzono, zbadano pozostałości 
kultury łużyckiej i przeworskiej, jed-
nakże jeden z mieszkańców dostar-
czył, znalezioną w tej okolicy amforkę  
(wys. 8,8 cm, szer. 9,3 cm) -naczynie 
jeszcze starsze, właśnie wspomnianej 
kultury ceramiki sznurowe i to jej star-
szej fazy rozwojowej. Archeolodzy 
sądzą, iż pochodzi ona z ze zniszczo-
nego grobu, być może  z kurhanem. 
Takie, górujące nad dolinami rzek, 
pagórki były często wybierane przez 
ludność tej kultury na zakładanie 
cmentarzysk. Ponieważ nie badano 
gruntownie tego terenu nie można 
wykluczyć, że w tym miejscu znajdu-
ją się jeszcze kolejne groby.
 Co to była za kultura? Skąd przy-
szła? Jest to grupa kultur schyłkowego 
neolitu (tzw. eneolit) charakteryzują-
ca się naczyniami zdobionymi odci-
skami sznura, obejmująca północną 
część środkowej i wschodniej Europy 
w okresie 2400 – 1800 l.pn.e., a nawet  
później w czasie epoki brązu. Wcze-
sna faza tego kręgu kulturowego była 

bardzo jednolita i znana była głównie 
z grobów szkieletowych, często pod 
kurhanami, wyposażonych w pucha-
ry i amfory oraz topory z gładzonego 
kamienia. Rozwijała się ona na tere-
nach, na których wcześniej rozwinęła 
się między innymi kultura pucharów 
lejkowatych i amfor kulistych i nosi 
też wiele cech tych kultur. Na na-
szym terenie, oprócz wspomnianego 
na wstępie stanowiska w Dudkach, 
znaleziono ślady tej kultury w oko-
licach Jamna (gdzie jest szczególnie 
dużo śladów różnych kultur) w gmi-
nie Mykanów, Bab i Widzowa w gmi-
nie Kruszyna oraz w Gładyszkach 
w gminie Kłomnice. Na naszym ob-
szarze doszło jeszcze oddziaływanie 
kultury ceramiki grzebykowo-do-
lkowej, której nosicielami były post-
mezolityczne ludy Europy północ-
nowschodniej. Zmiany klimatyczne 
doprowadziły do ich wędrówek, mię-
dzy innymi na nasz obszar. Ich cera-
mika to charakterystycznie zdobione 
naczynia z ostro zakończonym dnem 
umożliwiającym wbijanie w mięk-
kie piaszczyste podłoże co było ko-
rzystne przy ruchliwym trybie życia. 
Niewielkie ślady tej kultury odkryto 
w okolicach Śliwakowa i Widzowa 
i Chmielówce (również ze znaleziska-
mi kultury ceramiki sznurowej).
 Powstał „tygiel” kulturowy wzmoc-
niony jeszcze zmianami klimatyczny-
mi (wysuszanie i oziębienie). Cechą 
kultury ceramiki sznurowej  był więk-
szy udział hodowli, zwłaszcza świń, 
bydła rogatego i koni, oraz wyraźna 
już militaryzacja. Mężczyźni uzbro-
jeni w łuki refleksyjne oraz toporki 

bojowe z polerowanego krzemienia 
zaczęli używać również koni, naj-
pierw zaprzęgniętych do rydwanów  
(na terenach otwartych) a później 
wziętych pod wierzch. Powstaje py-
tanie: czy na naszych ziemiach  były 
jakieś trwałe osady w tym czasie? Nie 
jest łatwo na nie odpowiedzieć, gdyż 
nie przebadano gruntownie żadnego 
ze stanowisk z tą kulturą i skazani je-
steśmy na przypuszczenia.
 Niezależnie co jeszcze dowiemy 
się o neolicie, wymienione kultury 
były jednymi z ostatnich, dla których 
kamień był podstawowym surowcem 
do wytwarzania narzędzi. Pojawia-
ją się co prawda wyroby z miedzi 
ale głównie jako rzadkie ozdoby a na-
wet broń miała charakter dekoracyj-
ny, gdyż ustępowała jakością krze-
miennym. Miedź zresztą była zwykle 
importowana. Pojawiła się ona na na-
szych ziemiach szczególnie za spra-
wą jeszcze jednej kultury – pucha-
rów dzwonowatych, pochodzącej 
z półwyspu Pirenejskiego. Nosicieli 
tej kultury nazywano ich „łucznika-
mi” ze względu na dalekosiężne łuki 
refleksyjne jakimi się posługiwali. 
Ta zagadkowa kultura, która poja-
wiła się około 2000 l.p.n.e. Dotarła 
do zachodnich ziem Polski, a na-
szym terenie jej ślady nie występują. 
Wspominam o nich, bo w literaturze 
przedstawiani są również jako meta-
lurdzy zajmujący się wytopem miedzi 
i być może  oni wprowadzili wyroby 
z utwardzanej cyną miedzi na nasze 
ziemie.

Archeologiczne ciekawostki znad Warty – część IV

Niedoszła sensacja archeologiczna w gminie 
Mykanów – eneolityczna kultura ceramiki sznurowej

Krzysztof Wójcik

- w przypadkach, gdy wiemy iż będzie-
my musieli odebrać telefon, podczas 
spotkania, wówczas uprzedźmy współ-
towarzyszące osoby,
- nie należy puszczać tzw. guchacza 
i oczekiwać, że ta osoba oddzwoni 
(chyba, że tak się umówiliście),
-rozmawiając na ulicy, starajmy się 

nie przekrzyczeć gwaru.
 Oddzielnym zagadnieniem jest ko-
mórka w rękach dzieci. Pamiętajmy, 
że to my dajemy im przykład, jak ko-
rzystać z tego wynalazku-pamiętajmy, 
że są one bardziej podatne na uzależ-
nienie się od niej. Wymagajmy od nich 
kultury rozmowy, przekonujmy iż SMS 

naprawdę da się napisać poprawną pol-
szczyzną. Bezwzględnie nie zgadzajmy 
się na dzwonienie/pisanie wiadomości 
podczas lekcji ani też sami nie dzwoń-
my do nich w tym czasie (pomijajmy 
oczywiście sytuacje wyjątkowe).

›
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W dniach 21.02.09 i 07.03.09 
odbyły się dwa turnie-
je piłki halowej, których  

organizatorami byli: klub „Pogoń 
Kłomnice ”(pierwszego) i klub „Ra-
ków Częstochowa” (drugiego).
 Obydwa turnieje pokazały ducha 
sportowej walki fair play. Nie brako-
wało emocji. Wielkie nadzieje zwią-
zane były z występem naszych repre-
zentantów (trampkarzy młodszych).   
W pierwszym turnieju wzięło udział 
pięć drużyn, w których grali ucznio-
wie piątej i szóstej klasy szkoły pod-
stawowej (trampkarze młodsi). W tym 
turnieju najlepszym klubem okazał się 
„Oksza Łobodno” z dwunastoma punk-
tami. Statuetkę dla najlepszego strzelca 
i zawodnika otrzymali także gracze „ 
Okszy Łobodno”. Statuetkę dla najlep-
szego bramkarza – bramkarz drużyny 

„Pogoń Kamyk” .  Drugie miejsce zajął 
nasz reprezentant „Pogoń Kłomnice” 
tracąc do lidera siedem punktów. Dru-
gie miejsce zdobyliśmy dzięki więk-
szej ilości zdobytych bramek. Trzecie 
miejsce przypadło „Pogoni Kamyk”, 
która tak, jak my zdobyła pięć punk-
tów. Czwarte miejsce zdobyła drużyna 
Akademii Piłki Nożnej w Częstocho-
wie , wyprzedzając „Jurajskie Wilki 
Częstochowa” o dwa punkty.
 W drugim turnieju wzięło udział 
aż dziesięć drużyn, w  których grali 
chłopcy z czwartej klasy i młodsi (mło-
dzicy). Zwycięzcą okazał się „Grom 
Tychy”, który zostawił za sobą wszyst-
kich rywali. Statuetkę dla najlepszego 
strzelca i zawodnika także otrzyma-
li gracze „Gromu Tychy”. Niewiele 
gorszy był „Stadion Śląski Chorzów”, 
którego dwie drużyny zajęły drugie 

i ósme miejsce. Jego chorzowski ko-
lega „Ruch” zdobył trzecią pozycję. 
W turnieju wzięły udział także zespoły 
„Delfinek Bytom” (czwarte miejsce) , 
„Promotor Rokitnica” (szóste miejsce) 
oraz „Mosir Myszków”  (siódme miej-
sce).  Organizator turnieju „Raków 
Częstochowa” zdobył kolejno piąte  
i dziewiąte miejsce. Swoją grą nie po-
pisał się „Górnik Sosnowiec” zajmując 
ostatnią pozycję. Z przykrością należy 
stwierdzić ,że  ze względu na brak chęt-
nych do gry  , klub „Pogoń Kłomnice”  
nie wystawił swojej reprezentacji.
 Mamy nadzieję , że kolejne turnie-
je będą tak samo emocjonujące jak te 
opisane. Jednocześnie zapraszamy ser-
decznie kibiców na kolejne turnieje or-
ganizowane przez  klub „Pogoń Kłom-
nice”.
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Gramy w piłkę halową…
Krzysztof Kloczkowski, Mateusz Dąbrowski – członkowie klubu „Pogoń” Kłomnice

Działając na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Kłom-
nice Nr 279/XXX/06 z dnia 

27.02.2006r. oraz Załącznika do ni-
niejszej uchwały, którym jest Regu-
lamin przyznawania Stypendium 
Wójta Gminy Kłomnice, powołana 
przez Wójta Gminy Komisja w dniu 
17 lutego br. rozpatrywała wnioski 
w sprawie stypendiów dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych ze szkół 
podstawowych i gimnazjów gminy 
Kłomnice.
 Stypendia te przyznawane 
są semestralnie, a ich wysokość wy-
nosi 1.000,00zł. Wnioski w sprawie 
przyznawania stypendium rozpatrywa-
ne są dwa razy w roku: w lutym oraz 
w czerwcu każdego roku.
 Po zapoznaniu się z dokumentacją, 
biorąc pod uwagę osiągnięcia uczniów 
Komisja zaopiniowała wnioski i prze-
kazała Wójtowi, który je zaakceptował. 
Na tej podstawie Wójt Gminy Kłomni-
ce podjął decyzje o przyznaniu stypen-

diów 14 uzdolnionym wychowankom 
naszych szkół:
Na wniosek Zespołu Szkół w Kłom-
nicach:
1. Tomaszowi Kaczorowskiemu – 
uczniowi Gimnazjum w Kłomnicach
2. Łukaszowi Plucińskiemu – uczniowi 
Gimnazjum w Kłomnicach
3. Maciejowi Kupczakowi – uczniowi 
Gimnazjum w Kłomnicach
Na wniosek Zespołu Szkół w Rzerzę-
czycach:
1. Wiktorii Łągiewce – uczennicy 
Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach
2. Kamilowi Szymczakowi – uczniowi 
Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach
Na wniosek Zespołu Szkół w Garn-
ku:
1. Klaudii Musiał – uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Garnku
2. Klaudii Żurek – uczennicy Gimna-
zjum w Garnku
3. Piotrowi Szumlasowi – uczniowi 
Gimnazjum w Garnku
Na wniosek Zespołu Szkół w Witko-

wicach:
1. Mikołajowi Borkowskiemu – ucznio-
wi Szkoły Podstawowej w Witkowi-
cach
2. Kamili Postawie – uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Witkowicach
3. Hubertowi Decowi – uczniowi Szko-
ły Podstawowej w Witkowicach
Na wniosek Zespołu Szkół w Zawa-
dzie:
1. Sylwii Woldan – uczennicy Gimna-
zjum w Zawadzie
2. Justynie Borowik – uczennicy Szko-
ły Podstawowej w Zawadzie
Na wniosek Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kłomnicach
1. Dawidowi Chybalskiemu – ucznio-
wi Gimnazjum w Rzerzęczycach
 Wszystkim Stypendystom Wójta 
Gminy Kłomnice serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów 
i osiągnięć.

Wanda Kusztal – Zastępca Wójta Gminy



Bardzo efektownie swoje star-
ty w 2009 roku rozpoczęła 
Agnieszka Łągiewka z Ada-

mowa (CKKS „Kolejarz-Jura” Czę-
stochowa) zdobywając srebrny 
medal w Mistrzostwach Śląska 
w Kolarstwie Przełajowym.
 Te bardzo ciekawe i widowiskowe 
zawody odbyły się 8 marca w Rzeni-
szowie. Wystartowała w nich cała czo-
łówka śląskich kolarzy. Konkurencja 
rozgrywana była na zamkniętej trasie 
wytyczonej w trudnym terenie leśnym 
z trzema podjazdami. Oprócz wystają-
cych korzeni i wykrotów, dodatkowym 
utrudnieniem były płaty zlodowaciałe-
go śniegu leżące na trasie wyścigu. Po-
nadto organizatorzy przygotowali dość 
trudną szykanę, która sprawiała sporo 
kłopotu zawodniczkom i zawodnikom. 
W kategorii „juniorka”, w której star-
towała Agnieszka, organizatorzy prze-
widzieli 40 minutową jazdę, podczas 
której należało pokonać jak najdłuższą 
trasę (największą ilość rund). Na mecie 
okazało się, że nasza Adamowianka, 
tylko nieznacznie uległa znakomicie 
dysponowanej w tym dniu zawodnicz-
ce z Imielina i zdobyła srebrny medal 
oraz tytuł Wicemistrzyni Śląska w ka-
tegorii juniorka. 

- Trasa była dość ciężka. Mnie najbar-
dziej dokuczały te niesamowite korze-
nie wystające w najmniej oczekiwanym 
miejscu i bardzo śliskie płaty zlodo-
waciałego śniegu – opowiada swoje 
wrażenia z trasy przełaju Agnieszka 
Łągiewka. – Zaraz po stracie, sytuacja 
tak się ułożyła, że znalazłam się w czo-
łówce. Pomyślałam, że powinnam po-
walczyć, tym bardziej, że czułam się 
dobrze i po pierwszych kilometrach 
nie odczuwałam większego zmęczenia. 
Jednak w miarę upływu czasu szykana, 
podjazdy i podskoki na korzeniach da-
wały znać o sobie i odległości pomiędzy 
poszczególnymi zawodniczkami stawa-
ły się coraz większe. Zawodniczka z KS 
Imielin odjechała i nie byłam w stanie 
jej doścignąć. W tych zawodach była 
dla mnie zbyt mocna, ale może w na-
stępnych…
 Warto tu wspomnieć, że pozostałe 
cztery koleżanki Agnieszki także sta-
wały na pudle, a żeński team CKKS 
„Kolejarz-Jura” uznany został za naj-
lepszy zespół mistrzostw.
 Niebawem rozpoczną się starty 
na szosie. Pierwszym, otwierającym 
sezon kolarski w Polsce będzie wy-
ścig w Sobótce. Będzie to też pierwszy 
ostry sprawdzian stopnia przygotowa-

nia do sezonu poszczególnych kolarzy. 
Zawody rozegrane zostaną 4 kwietnia 
w malowniczych okolicach u podnó-
ża Ślęży i na pewno wystartuje w nich 
Agnieszka Łągiewka. 
 Kolejnym sprawdzianem będzie 
organizowany w dniu 11 kwietnia 
IX Wielkanocny Ogólnopolski Wy-
ścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Kłomnice. W tym wyścigu w kategorii 
juniorka pojedzie też Agnieszka.
- Start w naszym, gminnym wyścigu 
traktuję bardzo prestiżowo. Przecież 
będę się ścigać przed kibicami z mo-
jej gminy i mojej miejscowości, przed 
moimi koleżankami i kolegami. Ta sy-
tuacja trochę mnie „spina”, ale jedno-
cześnie dodaje dopingu. Chcę wypaść 
jak najlepiej. Mam nadzieję, że mój 
stopień przygotowań pozwoli mi od-
nieść sukces. Start w Sobótce z pew-
nością wyjaśni co nieco – mówi nasza 
zawodniczka o najbliższych startach.
 Kibice kolarstwa na pewno 
z dużą niecierpliwością czekają na start 
Agnieszki Łągiewki w IX Wielka-
nocnym Wyścigu, a także na dalsze 
jej sukcesy. Ale, żeby nie zapeszyć, 
głośno tego nie mówią! 

Już za kilka dni w Wielką So-
botę 11 kwietnia wystartuje 
kolejny IX Wielkanocny Ogól-

nopolski Wyścig Kolarski o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. W tym wy-
daniu „GK” przekazujemy Państwu 
już wszystkie, niezbędne informacje 
dotyczące dnia wyścigu.. Przypo-
mnijmy, że głównymi organizatorami 
imprezy są Gmina Kłomnice i CKKS 
Kolejarz-Jura Częstochowa, zaś współ-
organizatorem, podobnie jak i w latach 
ubiegłych LKS „Orkan”, Starostwo 
Powiatowe, GOK Kłomnice, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Kłomnice i wszystkie jednostki OSP 
z terenu gminy. W zawodach zapowie-
działy swój udział najlepsze zawodo-
we grupy kolarskie w Polsce.  Będzie 
to wielkie święto sportu, a sportu ko-
larskiego szczególnie. Start i meta zlo-
kalizowane zostały w Rzerzęczycach 
na ul. Skrzydlowskiej, obok zespołu 
sportowego LKS „Orkan”. Parkingi 
dla samochodów technicznych przygo-
towywane będą na ul. Sportowej oraz 
na terenie boiska piłkarskiego – poza 
płytą główną. Przewiduje się także, 
że samochody będzie można parkować 
w alei prowadzącej w głąb parku. Plac 

przy strażnicy będzie przeznaczony 
na miejsce dekoracji zawodników.
 Pętla, po której będą ścigać się ko-
larze liczy 18,2 km, natomiast dystans 
wyścigu głównego wyniesie ok. 146 
km. Kolarze wystartują w kierunku 
Skrzydlowa, następnie przejadą przez 
Rzeki, Bartkowice - Leśniczówkę, 
Kłomnice do Rzerzęczyc. W Kłom-
nicach zawodnicy pojadą ul.Sądową, 
Pocztową w kierunku dworca PKP 
i dalej ul. Dworcową do Rzerzęczyc. 
Podobnie jak w latach ubiegłych należy 
liczyć się z utrudnieniami w ruchu ko-
łowym. Będzie on na trasie przejazdu 
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KOLARSTWO

Srebrny medal Agnieszki Łągiewki!
Jan Milc

IX WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Przygotowania na finiszu
Jan Milc
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kolarzy mocno ograniczony, a możli-
we, że całkiem wstrzymany. Utrudnie-
nia te nastąpią w godz. 10.30 – 15.30.
ORGANIZATORZY UPRZEJMIE 
PROSZĄ WSZYSTKICH MIESZ-
KAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI PRZEZ 
,KTÓRE POJEDZIE WYŚCIG, ABY 
NA POŚWIĘCENIE POKARMÓW 
UDALI SIĘ DO KOŚCIOŁÓW 
W GODZINACH PRZEDPOŁU-
DNIOWYCH I TYM SPOSOBEM 
UNIKNĘLI PROBLEMÓW KOMU-
NIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH 
Z OGRANICZENIA RUCHU KOŁO-
WEGO. 
 Przypominamy, że na czas trwania 
wyścigu zostały zaplanowane objazdy, 
których schemat prezentujemy na na-
stępnej stronie.
Poniżej przedstawiamy program zawo-
dów: 

10:20 Uroczyste otwarcie - dla katego-
rii młodzieżowych
10:30 Start kat. Junior Młodszy
10:35 Start kat. Młodzik
10:40 Start kat. Juniorka Młodsza

10:41 Start kat. Młodziczka
11:15 Meta kat. Młodziczka
11:40 Meta kat. Młodzik
11:50 Meta kat. Juniorka Młodsza
12:00 Meta kat. Junior Młodszy

12:05 Uroczyste otwarcie IX WIEL-
KANOCNEGO WYŚCIGU KOLAR-
SKIEGO
12:15 Start kat. Elita + Orlik
12:20 Start kat. Junior         
12:22 Start kat. Kobiety Open
13:52 Meta kat. Kobiet Open
14:00 Start kat. MASTERS
14:40 Meta kat. Junior
15:10 Meta kat. MASTERS
15:30 Meta kat. Elita - Orlik  
15:45 Uroczyste zakończenie wyścigu, 
ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród

 Zwycięzcy poszczególnych katego-
rii oprócz nagród przewidzianych re-
gulaminem otrzymają piękne statuetki 
wykonane przez artystę-rzeźbiarza p. 
Mariusza Chrząstka.
 Wyścig główny (kat. elita/orlik) 

rozegrany zostanie na dystansie 145,6 
km, co oznacza, że zawodnicy będą po-
konywać wyznaczoną pętlę 8-krotnie, 
juniorzy pojadą na dystansie 91 km tj. 
5 okrążeń, juniorzy młodsi 3 okrążenia 
tj. 54,6 km, podobnie kobiety i mastersi. 
Młodzicy i juniorki młodsze pokonają 
36,4 km, czyli dwa okrążenia. Najkrót-
szy dystans będą mieć do pokonania 
młodziczki- 18,2 km (1 okrążenie). 
 Zachęcamy przedsiębiorców do za-
reklamowania swoich firm. Na wyścig 
przyjadą ekipy kolarskie i towarzyszą-
ce im osoby oraz ich sponsorzy z całej 
Polski, a także przedstawiciele prasy, 
radia i tv. Będzie to więc bardzo dobra 
okazja do szerokiego zaprezentowania 
przedsiębiorstw. Warunkiem umiesz-
czenia reklamy, podobnie jak w latach 
ubiegłych jest udział w sponsorowaniu 
wyścigu. Szczegółowych informacji 
w tym względzie udziela Dyr. GOK p. 
Leszek Janik. 
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Do wspomnień o Zdrowej dodam coś nowego,
Przekażę zwyczaje z życia codziennego.
Ten temat dotyczy wieku dwudziestego,
Czasów przedwojennych, roku trzydziestego.
Zacznę od ubiorów, w czym ludzie chodzili.
Mężczyźni na spodniach mnóstwo łat nosili,
To do prac domowych i robót polowych,
Ale na niedzielę, czy ważne spotkanie
Mieli inny ubiór, w znacznie lepszym stanie.
Na nogach kamasze (trzewiki) skórzane,
Buty z cholewami, pantofle z getrami.
Większość kobiet we wsi nosiła zapaski1 ,
Głównie z czystej wełny w kolorowe paski.
W tych czasach kobiety w sukienkach chodziły.
Nie było przypadku, by spodnie nosiły.
Czasem zakładały na głowy berety,
Zaś chusty i szale to starsze kobiety.
Na nogach trzewiki – nieco z cholewkami,
A latem pantofle na paski z klamrami.
W zimie zakładały śniegowce gumowe,
W obejściu kalosze bądź „kląpy”2 domowe.
Przed wojną na co dzień boso się chodziło
Idąc do kościoła buty się nosiło!
Ogólnie przez wszystkich buty szanowano
Przed samym kościołem na nogi wkładano.
Często gdy w rodzinie para butów była
W takim też przypadku dwóm braciom służyła
Chłopcy jak też męska młodzież cała
Jedynie krótkie spodnie na się zakładała.

A teraz opiszę co dawniej jadali
Co najczęściej w Zdrowej ludzie gotowali.
Najczęściej jedzono strawy gotowane
Na mleku zacierki z rana przyrządzane.
Kapusta łączona z grochem, z ziemniakami,
Kluski ziemniaczane z okrasą – skwarkami.
Z dań głównie prażuchy3, a zup – fasolowa,
Latem jagodowa, jesienią grzybowa.
Popularna była w użyciu tak zwana
Zalewajka – zupa barszczem zalewana.
Ponadto smażone placki ziemniaczane
Rzadziej, bo w niedzielę mięso gotowane.
Na czas Wielkanocny i Narodzeniowy
Był też własny ubój na mięsne wyroby.
Często biednym dzieciom cukier zastąpiono
Słodką sacharyną napój im słodzono.
Kanapki w tym czasie nie były zbyt znane.

W żniwa i wykopki były stosowane.
Wyroby spożywcze – ten je produkował,
Który w gospodarstwie zwierzęta hodował.
Zboże, ziemiopłody, domowe zwierzęta,
Na targ wywozili – nie tylko na święta.
Produkty mleczarskie i jajka wozili
Za pieniądze w mieście zakupy czynili.
Owoce, te z sadów lub w lesie zbierane
Dla zdobycia „grosza” były sprzedawane.
Wiejskie masło w mieście było docenione
W masielnicy tłuczkiem było wyrobione.
Również smaczne sery na wsi wyrabiano
Z twarogu serwatkę w prasce wyciskano.
Więksi4 gospodarze w miarę się trzymali
Drobni, czy bezrolni biedę przeżywali.
Kwitło bezrobocie, każdy szukał pracy
Wielu, choć dorywczą, ma ją u bogaczy.
Podczas prac polowych, po znacznym wysiłku
Gospodarz ogłasza chwilę odpoczynku.
Gospodyni wtedy posiłkiem częstuje,
A najemny5 siły swe regeneruje.
Grube kromy chleba masłem smarowane
A czasem do tego jajka gotowane.
Do picia zwykle kawy z mlekiem szklanka
W żniwa zsiadłe mleko i jeszcze maślanka.
W niektórych rodzinach, to żaden wyjątek
Głód zaglądał w oczy w dzień zwykły i świątek.
A taka jest prawda, że między innymi
Było wiele rodzin bez kawałka ziemi.
Biedni letnią porą chrust w lesie zbierali
Tym opałem zimą chaty ogrzewali.
Rodziny bez ziemi, często wygłodzone
Zbierały na polach resztki zostawione.
Kiedy ziarno z kłosów było wysuszone
W sąsiedztwie na żarnach6 zostało zmielone.
By biedne rodziny przednówek przetrwały
Bogatym na służbę dzieci oddawały.

Kiedy dziś pomyślę, jak dawniej się żyło,
Trudno w to uwierzyć, że tak właśnie było.
Na jednym podwórku trzech gospodarzyło
Przez lata mieszkali, lecz kłótni nie było.
Po dwóch gospodarzy z podwórka jednego
Wspólnie korzystało, brak wyjścia innego.
Zabudowa we wsi była zagęszczona
W przypadku pożaru pomoc utrudniona.
Typowa zagroda: dom, w którym mieszkano,

Autorem wspomnień o rodzin-
nej miejscowości Zdrowa 
jest Pan Witold Dobiech. Pan 

Dobiech mieszkał w Zdrowej od 1924 
roku, tj. od urodzenia do roku 1950. 
Potem wraz z młodszym bratem za-
mieszkał w Ełku, gdzie przebywa do tej 

pory. Po przejściu na emeryturę pasją 
Pana Witolda stało się pisanie „wier-
szyków-rymowanek” na  różne tematy. 
Postanowił też napisać „wspomnienia” 
o swojej rodzinnej miejscowości, prze-
syłając poniższy „pamiętnik”. Chciałby 
też Państwu przekazać pewne życiowe 

wartości, które należy ocalić od zapo-
mnienia. 
Dziękujemy Panu Witoldowi za wspa-
niałą lekcję historii oraz życzymy dużo 
zdrowia i sił do dalszego tworzenia 
wspaniałych utworów.

Dyrektor Szkoły Teresa Pękla

Taką Zdrowę pamiętam – cz.II
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Stodoła, w oborze inwentarz trzymano.
Zazwyczaj w oborze były trzy przegrody
Stajnia – to dla koni, dwie dla krów i trzody.
W Zdrowej była szkoła – czterooddziałowa,
Trzy sklepy, remiza oraz straż ogniowa.
Po dalsze nauki – szesnastu nas było,
Do szkoły do Wtkowic dwunastu chodziło.
Pozostali chłopcy do Kłomnic chodzili,
By zdobywać wiedzę. Dobrze się uczyli.
Po wiedzę szły dzieci głównie kolejarzy
I dzieci zamożnych we wsi gospodarzy
W tym czasie do średniej pięciu nas chodziło
Do wojny zaledwie pierwszą się skończyło.

A teraz o drogach jakie w Zdrowej były
Dziś nikt nie potwierdzi, że dobrze służyły.
Droga do Zastawia, jak również do lasu,
Których pokonanie wymagało czasu!
Tak samo do Kłomnic – nadzwyczaj błotnista,
Do Kruszyny lepsza, bo bardziej piaszczysta.
Ogólnie w tych czasach zacofanie tkwiło
Do klepania biedy to się przyczyniło.
Brak było postępu, oświaty, kultury.
Z osób starszych pisać potrafił niektóry!
Jak ta ludność myśleć o nauce miała
Skoro niedostatek ciągle odczuwała.
O higienę własną bardzo kiepsko dbali
W stawie przy kąpieli brak uzupełniali.
Ale za to włosy są pielęgnowane
Przez płeć żeńską w warkocze splatane.
Jeszcze nadal trwały przesądy, wierzenia,

„Krowa mleka mniej dała – to przez złe spojrzenia”.
W Zdrowej ludzie w zdrowiu lepiej się nie czują,
Głównie na suchoty7 z ubóstwa chorują.
Opieka medyczna prawie nie istniała,
W chorobach, porodach „babka” pomagała.
Z lekarstw to pijawki i bańki stawiano,
Rycyna, jodyną rany smarowano.

Reumatyczne bóle octem nacierano,
Skaleczenia listkiem babki okładano.
Stosowano napar: ziołowy, miętowy,
Sok z marchwi, z cebuli, z jagód, malinowy.
Mimo, że w ubogich warunkach mieszkano
To się na swój sposób wspólnie ratowano.
Warunki życiowe za rządów sanacji
Przetrwały w tym stanie okres okupacji.
Oceniając ludzi wówczas mieszkających,
Naród był spokojny i współpracujący.
Zawarte opisy – to fakty sprawdzone,
Przez tych, którzy żyją są udowodnione.
Podane przykłady, jakie panowały
Niech będą w przeszłości, niechby nie wracały.

Witold Dobiech, Ełk 2007
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1Zapaska – rodzaj peleryny, wyjściowe nakrycie kobiet. Wykonana na ręcz-
nych krosnach z czystej wielokolorowej wełny. 
2Kląpy – rodzaj domowych rannych sandałów (kapcie) z na drewnianej 
podeszwie. Bardziej znana nazwa – trepy.
3Prażuchy – ugotowane i lekko odcedzone ziemniaki zasypane niewielką 
ilością mąki następnie całość ugniatana jest na jednolitą masę. Porcje 
formowane łyżką stołową polewa okrasą ze słoniny i cebuli. Potrawa zna-
na do dziś niejednej gospodyni.
4Więksi – tu zamożniejsi, posiadający większe gospodarstwo;
5 Najemny – człowiek wynajmujący się do pracy w polu lub zagrodzie 
u bogatych gospodarzy;
6 Żarna – dwa okrągłe, leżące na sobie kamienie o średnicy  50 – 60 cm 
i grubości ok. 10 cm. Górny kamień z wykonanym po środku otworem 
wprawiany był w ruch obrotowy za pomocą pionowego drążka. Przez 
otwór zasypywano wysuszone ziarno, które podczas ruchu kamienia mie-
lono na mąkę.
7 Suchoty – dawna nazwa gruźlicy;

USŁUGI PROJEKTOWE,
 NADZORY BUDOWLANE,	

KOSZTORYSY,
 PORADY BUDOWLANE,

ŚWIADECTWA	
 CHARAKTERYSTYKI	

ENERGETYCZNEJ

mgr inż. Grzegorz Jureczko

ul. Sobieskiego 83, Zawada
42-270 Kłomnice
tel. 034 329 70 93, 

tel. kom. 0 604 34 62 73

P.P.H.U. CERAMIKA ŁĘG S.C.
 42-282 KRUSZYNA, ŁĘG 1

tel. 034 320 24 47; 0 500 233 656
Oferujemy asortyment:
- MAX;
- 1/2 MAX;
- PUSTAK STROPOWY 18, 15;
- U-MAX;
- CEGŁA PEŁNA;
- CEGŁA DZIURAWKA;
- CEGŁA BUDOWLANA;
- PUSTAK WENTYLACYJNY

Transport gratis!!!
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Dnia 26-ego lutego 2009 roku Koło Łowieckie „Cyran-
ka” Sosnowiec zorganizowało dla Szkoły Filialnej 
w Rzekach Wielkich wycieczkę do lasu. Najpierw za-

trzymaliśmy się w polach przy budce dla kuropatw i bażantów. 
Wokół niej zauważyliśmy mnóstwo śladów saren. Wysypaliśmy 
mieszankę zbóż i pojechaliśmy do lasu. Zrobiliśmy postój przy ka-
pliczce św. Huberta, patrona myśliwych. Usłyszeliśmy wiele cie-
kawych wiadomości na temat pracy myśliwych oraz sprzętu jaki 
mają ze sobą, łącznie z pokazem na żywo. 
 Następnie pojechaliśmy w głąb lasu. Tam, do paśnika nałoży-
liśmy pachnącego siana, nasypaliśmy kukurydzy. Nie zabrakło też 
jabłek, marchewek i kapusty. W rozkładaniu pokarmu dla zwierząt 
ochoczo „pomagał” nam pies myśliwski Fiona. Od razu stał się 
naszym ulubieńcem. 
 Później wspólnie z przedstawicielami Koła Łowieckiego zjedli-
śmy pyszne kiełbaski upieczone nad ogniskiem. Zabawa na śniegu 
zaostrzyła nam apetyty więc obdarowano nas jeszcze różnymi sło-
dyczami. 
 Bardzo dziękujemy panu Jerzemu Sośniakowi, panu Roberto-
wi Detka oraz panu Włodzimierzowi Kubikowi za wspaniałą wy-
cieczkę. Mamy nadzieję na dalszą współpracę. 

Dzieci ze Szkoły Filialnej w Rzekach Wielkich

1. Byliśmy bardzo grzeczni.
2. Czasami dorośli za wolno chodzili.
3. Ognisk w lesie palic nie wolno, chyba że pod taką  opieką. Ach 
ta kiełbaska z ogniska.
4. Marchewka, jabłka – takich rarytasów w lesie na co dzień  
nie ma ale my przyszliśmy tu z prezentami w gościnę.
5. Na pierwszym planie spory kawałek Fiony.  A my jemy i pijemy 
herbatę bo się zmęczyliśmy.
6. Dokarmiamy zwierzęta w lesie.  

fot. Robert Detka

ZIMOWA 
WYCIECZKA DO 
LASU
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